Woonvorm tijdelijke arbeidsmigranten
22 november 2018
Westvoorne - De gemeente Westvoorne moet met spoed beleid voor de huisvesting van
arbeidsmigranten ontwikkelen. Op dit moment is er sprake van een ongewenste situatie.
Dat stelt oppositiepartij Partij Westvoorne (PW) althans in een voorstel tijdens de begrotingsraad. In
de glastuinbouw, haven en industrie is behoefte aan betaalbare arbeidskrachten. ‘Voor deze groep
arbeiders dienen tijdelijke, fatsoenlijke en betaalbare woonruimten beschikbaar te zijn,’ vindt raadslid
Emma van Blom (PW). Het aanbod daarin is echter beperkt en vervolgens worden tijdelijke
arbeidsmigranten in particuliere woningen gehuisvest. Dit verstoort de woningmarkt en zorgt soms
voor de nodige overlast in de woonwijk. Een fatsoenlijke en geclusterde huisvesting kan deze
problemen voorkomen. Elders in het land zijn voorbeelden van dergelijke woonvormen. PW wil dat er
in Westvoorne een huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten komt. Van Blom denkt dat er hier
voldoende ruimte voor een dergelijke woonvorm is.
Wethouder Marja Roza (VVD) zegt al in samenwerking met buurgemeente Brielle bezig te zijn met het
ontwikkelen van beleid.

Beloning vrijwilligers
20 november 2018
Westvoorne - Oppositiepartij Inwonersbelang Westvoorne (IBW) wil vrijwilligers in Westvoorne
belonen. Het wordt steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te krijgen en te behouden.
De vele verenigingen en stichtingen weten steeds moeizamer vrijwilligers aan zich te binden. ‘We
moeten allemaal langer doorwerken,’ aldus raadslid Bert Heijndijk (IBW). ‘Het wordt steeds moeilijker
vrijwilligers te krijgen.’ Hiermee ontstaat een grotere belasting op organisaties en hun vrijwilligers. Nu
is al een aantal evenementen opgehouden te bestaan. IBW vindt dan ook dat vrijwilligers een beloning
verdienen. ‘Vrijwilligers zijn de spil in onze samenleving.’
De overige politieke partijen hebben moeite met het voorstel. Ze vinden het te weinig concreet. Wie is
nu eenmaal vrijwilliger? Is iemand nog wel een vrijwilligers als die beloond wordt? Wethouder Wilbert
Borgonjen (CDA) wil bekijken wat mogelijk is iets extra’s te doen zonder dat er sprake is van financieel
gewin. De oppositiepartij heeft het voorstel aangehouden.

Informatievoorziening zorg
16 november 2018
Westvoorne – Oppositiepartij Partij Westvoorne wil de informatievoorziening over zorg verbeteren. Het
is nu soms lastig voor mensen waar en bij wie ze moeten zijn.
Zoeken naar passende hulp is vaak lastig. Er is een breed scala aan hulpverlenende instanties in de
gemeente. Mensen kunnen door de bomen het bos niet meer zien. ‘Elke bewoner moet op een
eenvoudige manier een antwoord op een vraag vinden,’ vindt raadslid Alice Vermeer (PW). De lokale
partij wil daarom dat de digitale informatievoorziening verbetert. Vooral voor ouderen is het ook
belangrijk dat dat ook op papier gebeurt, want ze beschikken niet altijd over digitale kennis en
mogelijkheden. Bovendien zouden ouderen persoonlijk op een toegankelijke manier hun vragen

kunnen stellen. PW pleit dan ook voor een wekelijks inloopspreekuur van de wijkverpleegkundige in
de twee woonzorgcentra.
Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) gaat de mogelijkheden bekijken.

AutoMaatje
16 november 2018
Westvoorne - De gemeente Westvoorne overweegt zich aan te sluiten bij het project AutoMaatje.
Particuliere autobezitters kunnen buurtgenoten zonder vervoer laten meerijden.
Het project, een initiatief van de ANWB, zou vooral een uitkomst kunnen zijn voor Tinte. De buurtbus
rijdt binnenkort, door te weinig gebruikers, het dorp voorbij. ‘Door gebrek aan vervoer kunnen mensen
geïsoleerd raken,’ aldus raadslid Alice Vermeer (PW).
ANWB AutoMaatje richt zich op mensen die zonder vervoer zitten en buiten de bestaande andere
regelingen vallen. Particuliere autobezitters worden via deze formule in contact gebracht met hun
minder mobiele burgers die vervoer nodig hebben. Ze doen dat tegen een geringe
onkostenvergoeding per kilometer aan de vrijwilligers. Deelname is verder gratis. De ANWB
ondersteunt bij het oprichten van een servicepunt in een gemeente. Op Voorne-Putten is nog geen
gemeente aangesloten bij AutoMaatje.
Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) gaat onderzoeken of deze formule ook in Westvoorne kan
worden toegepast.

Onderzoek bestuurlijke toekomst
14 november 2018
Westvoorne - De gemeenteraad van Westvoorne gaat zelf bekijken of ze een gemeentelijke
herindeling willen. De fractievoorzitters starten begin volgend jaar een onderzoek.
Partij Westvoorne, VVD, Inwonersbelang Westvoorne, CDA, Gemeentebelangen Westvoorne, PvdA
en D66 onderzoeken de mogelijkheden naar haalbaarheid en wenselijkheid van de bestuurlijke
toekomst. Vier toekomstscenario’s worden bekeken: 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. Aanleiding voor het onderzoek is de
mislukte ambtelijke fusie. De gemeenteraad van buurgemeente Hellevoetsluis trok daar onlangs de
stekker uit.
Nu neemt de raad van Westvoorne eigenhandig het initiatief hoe het nu bestuurlijk met Westvoorne en
daarbuiten verder moet. ‘We achten het als hoogste democratisch orgaan in Westvoorn opportuun zelf
richting te bepalen over de bestuurlijke toekomst,’ aldus D66’er Hans Hueting namens alle zeven
fracties. Hij spreekt van ‘het misschien wel belangrijkste besluit in de geschiedenis van Westvoorne.’
De fractievoorzitters streven binnen drie maanden uitsluitsel van hun bevindingen te geven. Partij
Westvoorne, VVD en D66 gaven eerder aan wel iets in samengaan met Brielle te voelen. Het dagelijks
bestuur van Westvoorne moet voorafgaand aan het onderzoek duidelijkheid geven over de juridische,
financiële en bestuurlijke consequenties van de mislukte ambtelijke fusie.

De burgers van Westvoorne worden betrokken bij het onderzoek, net als de raden van de twee
buurgemeenten. Dat laatste hoopt ook het dagelijks bestuur van Westvoorne. De gemeenteraad trekt
voor het hele onderzoek, dat wordt bijgestaan door een extern voorzitter, 50.000 uit euro.
PvdA-fractievoorzitter Ben van Stijn van Brielle zat op de publieke tribune toen zijn collega-raadsleden
de motie voor een onderzoek naar de bestuurlijke toekomst unaniem aannamen. Hij vindt het heel
jammer dat vooraf niet even contact is opgenomen met de raadsleden van Brielle en Hellevoetsluis.
Dan hadden ze kunnen overleggen en wellicht met een gezamenlijk voorstel kunnen komen.
Buurgemeente Brielle had juist behoefte aan een korte adempauze na het besluit van Hellevoetsluis
om de ambtelijke fusie stop te zetten. Dit keer is het weer een raad die zonder de andere twee het
initiatief neemt. ‘Deze motie had makkelijk een maand uitgesteld kunnen worden,’ stelt Van Stijn. ‘Nu
gaat het vooral om het belang van Westvoorne.’

Eenzaamheid ouderen
13 november 2018
Westvoorne - Het CDA Westvoorne wil dat 75-plussers ieder jaar bezoek krijgen. De coalitiepartij wil
zo de eenzaamheid onder ouderen bestrijden.
De partij diende in de nacht van maandag op dinsdag tijdens de begrotingsraad een motie in.
Eenzaamheid van ouderen gaat CDA-raadslid Nico Groenewegen aan het hart. Deze mensen raken
in een isolement. ‘Het is een probleem dat al jaren en jaren speelt,’ geeft hij aan. De bezoeken kunnen
de gemeente inzicht in de eenzaamheid onder de 75-plussers verschaffen. ‘Het is dan mogelijk
ouderen te wijzen op de vele contactmogelijkheden in de gemeente.’
Wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) noemt het voorstel heel sympathiek. Hij gaat de mogelijkheden
onderzoeken.

Harde woorden fusie
9 november 2018
Westvoorne – De Westvoornse gemeenteraad spreekt harde woorden uit richting buurgemeente
Hellevoetsluis na het mislukken van de ambtelijke fusie. Er wordt zelfs al gedacht aan een samengaan
met alleen Brielle.
Coalitiepartijen VVD en D66 en oppositiepartij Partij Westvoorne denken aan het samengaan van de
gemeenten Brielle en Westvoorne. Ze hebben geen vertrouwen in buurgemeente Hellevoetsluis. In
hun ogen de grote veroorzaker van het mislukken van de ambtelijke fusie.
Buurgemeente Hellevoetsluis haalde een week eerder de stekker uit het samengaan van de
ambtenarenkorpsen. ‘Er is één grote die de twee kleintjes op wil eten,’ stelt PW-fractievoorzitter Emma
van Blom (PW). Zij heeft het sterke vermoeden dat Hellevoetsluis al die tijd al streefde naar één
gemeente op Voorne. ‘Hellevoetsluis hoopte of rekende op het ingrijpen door de provincie.’ Ze wil dat
er een onderzoek en een brede maatschappelijke discussie over de bestuurlijke toekomst op het
eiland komt. Haar voorkeur heeft het samengaan van Brielle en Westvoorne.
De Westvoorne gemeenteraad vergaderde woensdag 7 november extra over de mislukte ambtelijke
fusie op Voorne. De mogelijkheid van een samenvoeging van de twee kleintjes wordt gedeeld door

coalitiepartners VVD en D66. De VVD is altijd voorstander geweest van één gemeente Voorne en zag
de ambtelijke fusie slechts als tussenstap. ‘Kunnen we vertrouwen hebben in een mister Voorne die bij
elke gelegenheid maar aangeeft dat Brielle en Westvoorne niet bang moeten zijn van hun grote
broer?,’ vraagt VVD’er Marco Mentink zich nu af. De verhalen over Hellevoetsluis zijn volgens hem ‘te
talrijk, te gedetailleerd’ om ze allemaal naar het sprookjesbos te verwijzen. Ook D66 ziet een fusie met
Hellevoetsluis niet langer zitten. ‘Vorming van een Groot Hellevoet is een doemscenario,’ vindt
raadslid Hans Hueting. Behoud van de identiteit van de kernen staan bij hem voorop.
De overige partijen lieten zich in minder harde woorden uit. ‘Een nieuwe samenwerkingsafspraak
tussen de drie gemeenten is noodzakelijk,’ benadrukt raadslid Janneke Krajenbrink (GBW). Het
proces moet wat haar betreft geleid worden door een externe. Afgevaardigden van de drie
gemeenteraden moeten daarbij een leidende rol te krijgen. ‘Geen rol weggelegd voor de colleges en
de gemeentesecretarissen,’ stelt Krajenbrink.
De raadsleden kondigden aan in de begrotingsraad van maandag 12 november met een voorstel te
komen hoe het nu verder met Westvoorne en Voorne moet.

Jongerenlintje
8 november 2018
Brielle - De gemeente Brielle wil een jongerenlintje in het leven roepen. De jeugd in de leeftijd van 6
tot 18 jaar kan zo in het zonnetje worden gezet.
Het lintje is een initiatief van de PvdA. Tijdens de jaarlijkse lintjesregen worden vooral ouderen
bedankt voor hun inzet voor de Brielse samenleving. ‘Ook kinderen en jongeren verdienen een lintje’,
vindt raadslid Ben van Stijn.

Brielle hekelt besluit Hellevoetsluis
6 november 2018
Brielle - De Brielse gemeenteraad is teleurgesteld dat buurgemeente Hellevoetsluis eigenhandig de
ambtelijke fusie op Voorne heeft stopgezet. De Geuzenstad wil de tijd nemen hoe de samenwerking
op Voorne nieuw leven in te kunnen blazen.
De Brielse raadsleden spraken gisteren harde woorden richting hun Hellevoetse collega’s.
Hellevoetsluis stopte donderdag, op aandringen van de raad, de fusie van de drie ambtenarenkorpsen
in de ijskast. Zonder vooroverleg met Brielle en Westvoorne.
Burgemeester Gregor Rensen spreekt van een ‘absolute teleurstelling’. Hij vindt het jammer dat het
dagelijks bestuur van de buurgemeente zich niet heeft verzet. Rensen trekt het mislukken zich ook
persoonlijk aan. ‘De Colleges hebben gefaald.’
De Brielse raad wil meer betrokken worden bij het samenwerkingsproces.

Fusie stopgezet
2 november 2018
Voorne – De fusie van de ambtenaren van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne staat
op de tocht. Hellevoetsluis heeft het project al in de ijskast gestopt. Brielle en Westvoorne zijn nu aan
zet.
De drie dagelijks besturen van de gemeenten gaven dinsdag 30 oktober in een brief aan de
gemeenteraden nog aan langer de tijd te willen nemen. Ze wilden tot 1 februari volgend jaar bekijken
of een fusie van het ambtenarenkorps alsnog mogelijk is. Het stoppen met de samenwerking is in het
schrijven geen optie. Ook zien ze daarin een gemeentelijke herindeling op korte termijn niet zitten.
Hellevoetsluis heeft echter donderdagavond, op aandringen van de gemeenteraad, al alle
werkzaamheden rondom de fusie stopgezet. Westvoorne buigt zich woensdag 7 november in een
extra vergadering over de fusie, de Werkorganisatie Voorne (WOV).
In de Westvoornse gemeenteraad is oppositiepartij Inwonersbelang Westvoorne (IBW) vooruitlopend
op de discussie helder: stoppen met de WOV. Over de vervolgstappen willen ze overeenstemming
met de andere partijen op Voorne zien te vinden. De lokale partij was een van de pleitbezorgers van
een ambtelijk samengaan en zag de ambtelijke fusie in de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren als
voorbeeld. ‘Wij zien naar de nabije toekomst een bestuurlijke herindeling op Voorne als meest
werkbaar scenario,’ geeft fractievoorzitter Cor Sommeling nu aan. IBW zou deze mogelijkheid willen
laten onderzoeken door een projectgroep uit de drie gemeenteraden. ‘Er moet snel duidelijkheid
komen richting het personeel en de inwoners.’
Aanleiding voor de politieke discussie over de WOV is het rapport van kwartiermaker Marc Pothast. Hij
moest in opdracht van het projectbestuur onderzoek doen naar de vastgelopen fusie. Pothast ging
gesprekken aan met medewerkers management, bestuurders en ondernemingsraden. In zijn
rapportage constateert de kwartiermaker dat vooral het vertrouwen in het samengaan onderling laag
is.

Kritiek collegeprogramma
1 november 2018
Westvoorne – Oppositiepartijen Partij Westvoorne en Inwonersbelang Westvoorne hebben kritiek op
het collegeprogramma ‘De Toekomst in het vizier’. Ze missen concrete plannen.
In het programma presenteert het dagelijks bestuur van Westvoorne de plannen voor de komende
jaren. ‘Besturen is sturing geven,’ aldus fractievoorzitter Emma van Blom (PW). ‘Kom met plannen en
neem leiding.’ Ook IBW mist doelstellingen en daadkracht.
Het collegeprogramma wordt verder inhoudelijk besproken tijdens de begrotingsraad maandag 12
november. Dan komen ook de financiën bij de plannen aan bod. Ook vanuit de coalitiepartijen kwam
kritiek. Het CDA is trots op het collegeprogramma. De ambitie in het document mag volgens raadslid
Nico Groenewegen echter meer concreet zijn. Te denken valt aan woningbouw, energietransitie, zorg
en vernieuwing dorpspleinen en sport en cultuur. ‘We moeten doelen gaan stellen die we gaan
waarmaken.’

Wethouder Marja Roza (VVD) geeft aan dat het college eerst zaken wil onderzoeken en onderbouwen
en dan pas met concrete plannen komt. ‘We willen eerst kijken wat de mogelijkheden en de
onmogelijkheden zijn.’

Voorne waddengebied
1 november 2018
Westvoorne – De Voornse kust dreigt te ontwikkelen tot een waddengebied. De gemeente
Westvoorne bekijkt samen met belanghebbende partijen wat te doen.
Het duingebied is de grootste recreatieve en toeristische trekker van de gemeente. Het gebied voor de
kust verzandt steeds meer. In het ergste scenario wordt het een waddengebied. Dat kan verre
gevolgen hebben voor de toeristische en recreatieve sector. Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil
hier op vooruitlopen en bekijkt met bureau Arcadis en betrokkenen wat de gewenste ontwikkelingen
zijn. Verschillende opties zijn mogelijk: baggeren, helemaal niets doen tot aan het indammen van de
kustboog en kanaliseren van de toegang van het Haringvliet. De belangen van de betrokken partijen
lopen uiteen. Rijkswaterstaat en het waterschap zien de ontwikkeling als gratis kustbescherming.
Ondernemers vrezen het verlies van het badstrand met alle gevolgen van dien. Voor ondernemers is
niets doen geen optie. Buurgemeenten Brielle en Hellevoetsluis zien de waarde van het badstrand en
Hellevoetsluis wil de vaargeul openhouden.

