Begroting 2019
26 oktober 2018
Westvoorne – Het dagelijks bestuur van Westvoorne presenteert voor volgend jaar een sluitende
begroting. Ook voor de jaren na 2019 ziet het er voor de gemeente rooskleurig uit.
De begroting 2019 sluit met een overschot van 4.000 euro. In 2020 gaat het om een bedrag van ruim
5,7 ton, in 2021 om 76.000 euro en in 2022 om 44.000 euro in de plus. De begroting bevat de plannen
van het collegeprogramma ‘De toekomst in het vizier’. Voor de uitvoering van nieuw beleid wordt het
eerste jaar ruim 7 ton uitgetrokken. Daarvan is 385.000 euro een incidentele uitgave. Het dagelijks
bestuur ziet nog kansen liggen bij de mogelijke verkoop van Eneco aandelen, een hogere bijdrage van
het Rijk voor het sociaal domein en besparing op de ambtelijke fusieorganisatie door efficiency.
De gemeenteraad van Westvoorne houdt maandag 12 november de begrotingsraad.

Ouders tegen terugkeer
18 oktober 2018
Rockanje - Vader Peter Naaktgeboren is tegen terugkeer van leerlingen van basisschool De Zeewinde
naar de ‘schimmellokalen’. Hij hekelt het besluit dat de gemeenteraad van Westvoorne nam.
Naaktgeboren zat in de klankbordgroep die de gemeente moest adviseren. In de groep van ouders en
leerkrachten waren zes voor terugkeer en vier tegen. Het bevreemdt hem dat de gemeenteraad zo
achter het advies van de krappe meerderheid gaat staan. Eerder gaven raadsleden aan juist geen
vertrouwen in deze units meer te hebben. ‘Allen deden eigenlijk dat ze de woorden die gezegd waren
nooit gezegd waren.’
Hij heeft navraag bij andere bedrijven gedaan en volgens hem gaat de schimmel er na een
schoonmaak hoogstens voor een deel uit. Naaktgeboren had liever gehad dat de gemeente de tijd
had genomen en de mogelijkheden voor andere units beter had bestudeerd. Volgens hem is nu
gekozen voor de snelste en goedkoopste oplossing. ‘Het vertrouwen is weg en zal wegblijven bij het
herbruiken van de units.’

Raad stemt voor terugkeer units
18 oktober 2018
Rockanje - De kinderen van basisschool De Zeewinde in Rockanje gaan terug naar de
schimmellokalen. De gemeenteraad van Westvoorne hakte de knoop door.
De cabins worden uit elkaar gehaald, schoongemaakt en op een verharde ondergrond teruggeplaatst.
Het plan had de voorkeur van het dagelijks bestuur, schoolbestuur PRIMOvpr en klankbordgroep
boven andere units. Op het laatst kwam werd er nog een derde variant door oppositiepartijen Partij
Westvoorne en Inwonersbelang naar voren gebracht: compleet nieuwe cabins.
Beide lokale partijen hebben twijfel over terugkeer naar de huidige cabins. Ze vinden het
onverantwoordelijk. Het kan zijn dat er sprake is van gebruikte schimmelgevoelige portocabines en
schoonmaak daarvan slechts tijdelijk zal helpen,’ aldus fractievoorzitter Cor Sommeling (IBW).
Volgens de gemeente Westvoorne waren nieuwe cabins eerder echter niet op korte termijn leverbaar.
Partij Westvoorne vond een bedrijf dat ze binnen drie maanden kan leveren en had een uur voor

aanvang van de raadsvergadering de offerte binnen. PW-raadslid Jeroen Noordermeer deed het
voorstel om het besluit een week uit te stellen en dit voorstel daarin mee te nemen. ‘Het vertrouwen
van de ouders gaan we anders zo niet terugwinnen.’
De coalitiepartijen VVD, GBW, CDA, PvdA en D66 gingen daar niet in mee. Ze leggen zich neer bij de
keuze van een meerderheid van de klankbordgroep. Marco Mentink vindt dat de oppositie hiermee de
ouders een worst voorhoudt door op het allerlaatste moment met dit voorstel te komen. De
gemeenteraad kan dan onmogelijk een dergelijke beslissing nemen. Er zijn nog te veel vragen en
onduidelijkheden over de offerte.
Ook wethouder Wilbert Borgonjen (CDA) wil de mogelijkheid voor nieuwe niet nogmaals onderzoeken.
Hij geeft dat de gemeente telefonisch bedrijven heeft benaderd die units kunnen leveren en daaruit
bleek dat dat op korte termijn niet mogelijk is. De wethouder benadrukt bovendien dat de wens van de
ouders was om voor 1 december de kinderen van groepen 3,4 en 5 terug in Rockanje te hebben. ‘Het
betekent rust op school,’ geeft hij aan.

Ouders schimmelschool geschokt
18 oktober 2018
Rockanje – Ouders zijn woedend op de gemeente Westvoorne. Ze kregen tijdens de
raadsvergadering te horen dat er wel nieuwe units mogelijk zijn.
Oppositiepartijen Partij Westvoorne en Inwonersbelang Westvoorne kwamen met een offerte van een
bedrijf dat binnen drie maanden nieuwe cabins kan leveren. De gemeente had eerder aangegeven dat
op korte termijn alleen andere, tweedehands units leverbaar zijn. Ouders die hadden plaatsgenomen
in de klankbordgroep die het dagelijks bestuur moest adviseren moesten een keuze maken uit twee
opties: teruggaan naar de bestaande units of andere. De groep was verdeeld. ‘Ik voel me in de maling
genomen,’ vertelt moeder Angela de Kramer de raadsleden boos. Zij stemde in de klankbordgroep
voor terugkeer naar de oude. Volgens haar had de groep unaniem voor nieuwe gekozen als die
mogelijkheid had bestaan. ‘Dan hadden we hier vanavond niet gezeten.’

Ook politiek wil terug naar units
14 oktober 2018
Rockanje - Het ziet ernaar uit dat de leerlingen van basisschool De Zeewinde in Rockanje terugkeren
naar de bestaande units. Een meerderheid van de politiek kiest voor deze optie.
Deze zomer zijn schimmelsporen in de noodlolaken bij de school aan de Dwarsweg aangetroffen.
Kinderen kregen vorig schooljaar last van hun gezondheid. Nu willen schoolbestuur, het dagelijks
bestuur en de coalitiepartijen VVD, GBW, CDA, PvdA en D66 deze cabins toch terug. Deze lokalen
liggen onder een vergrootglas en ‘je weet wat je in huis hebt’. Bij andere units moet je dat nog maar
afwachten. De huidige worden uit elkaar gehaald, schoongemaakt en op een verharde ondergrond
geplaatst.
De oppositiepartijen denken er anders over. Partij Westvoorne vindt dat er een angstbeeld wordt
gecreëerd en niet alle informatie over andere of nieuwe units beschikbaar is. Inwonersbelang

Westvoorne wil andere lokalen om het vertrouwen van de ouders terug te winnen. Een deel van de
ouders is tegen terugkeer.
De gemeenteraad neemt dinsdag 16 oktober een besluit.

Kinderen terug naar units
5 oktober 2018
Rockanje - Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil terug naar de bestaande units van basisschool
De Zeewinde. Als alles meezit kunnen de kinderen er voor december naar school.
De noodlokalen worden geheel wordt afgebroken, schoongemaakt, op een andere ondergrond
geplaatst en van een nieuw ventilatiesysteem voorzien. Dat is nodig allemaal omdat tijdens onderzoek
schimmelsporen zijn aangetroffen. Kinderen kregen vorig jaar last van hun gezondheid. Sinds dit
schooljaar gaan ze per bus naar het leegstaande gebouw in De Driehoek in Oostvoorne.
Een klankbordgroep, bestaande uit ouders en leerkrachten, heeft advies uitgebracht. Ze geven de
voorkeur aan teruggaan naar units bij De Zeewinde. Het merendeel van de ouders dat in de
klankbordgroep zat geeft echter aan alleen andere units te willen en niet de bestaande. In dat laatste
geval blijven ze liever in De Driehoek.
Het is een voorlopig besluit van het college van B en W. Schoolbestuur PRIMOvpr wordt
geraadpleegd. De gemeenteraad bespreekt het woensdag en neemt dinsdag 16 oktober een besluit.

Horecagelegenheid oude gemeentehuis
4 oktober 2018
Oostvoorne – Het oude gemeentehuis aan de Hoflaan in Oostvoorne wordt binnenkort verkocht. De
nieuwe eigenaar wil er een horecagelegenheid van maken.
Het pand is nu nog eigendom van de gemeente Westvoorne. De toekomstig eigenaar, QX Real
Estate, heeft grote plannen met voormalig gemeentehuis van Oostvoorne. Het pand wordt opgeknapt.
Op de begane grond komt een restaurant met plaats voor honderd personen. De zitplaatsen komen in
een moderne aanbouw, waar de meningen over verdeeld zijn, met zicht op de burcht en laan. Het
restaurant gaat zeven dagen in de week open. De prijs van een driegangendiner zal rond de 38,50
zijn. Daarnaast kan er ook iets gedronken worden en geluncht. Op de bovenetage kan nog steeds
worden getrouwd.
De werkzaamheden moeten eind dit jaar of begin volgend jaar starten. In het voorjaar van 2019 moet
de nieuwe horecagelegenheid in Oostvoorne een feit zijn.
Iedereen kon vorig jaar met ideeën voor het gemeentehuis komen. Ook zeemanshuis The Bridge
heeft nu interesse. De gemeente zoekt nu naar een ander onderkomen.

Evenementencoördinator Westvoorne
4 oktober 2018
Westvoorne - Het dagelijks bestuur van Westvoorne wil een evenementencoördinator in het leven
roepen. Hij of zij wordt het eerste aanspreekpunt voor organisatoren.

Westvoorne heeft veel evenementen. De gemeente Westvoorne heeft hierover bijeenkomsten
georganiseerd voor inwoners, organisatoren, ondernemers en raadsleden. Daaruit bleek dat men over
het algemeen tevreden is over de evenementen. Wel kwam naar voren dat er behoefte is aan
coördinatie vanuit de gemeente. Het dagelijks bestuur stelt daarom om een evenementencoördinator
aan te stellen die het aanspreekpunt wordt organisatoren en als schakel tussen bedrijfsleven en
gemeentebestuur. De coördinator werkt samen met alle afdelingen binnen de gemeente.
De evenementencoördinator wordt ook genoemd in het collegeprogramma ‘De toekomst in het vizier’.
Het voorstel wordt meegenomen tijdens de begrotingsraad in november. De nieuwe ambtenaar wordt,
als de gemeenteraad dan akkoord gaat, voor 12 uur per week aangesteld en kost de gemeente
jaarlijks 20.000 euro.

