
 

   
 

 

Algemene Beschouwingen 2022 
 

Op weg naar de verkiezingen 
 

Inleiding 
Vorig jaar was de titel van de algemene beschouwingen van het CDA in 
Nissewaard: “Besturen in crisistijd”. Toen hadden we niet kunnen bedenken dat 
we zo lang met de gevolgen van het coronavirus te maken zouden hebben. Een 
algehele lockdown, de avondklok, sluiting van winkels en horeca, het zijn zo maar 
een paar zaken die allemaal plaatsvonden na die vergadering. Er is veel van onze 
inwoners gevraagd en ook in economisch opzicht is er schade opgetreden. Het 
college heeft in een tussenrapportage hiertoe een goede eerste stap gezet maar 
de lange termijn gevolgen kunnen we met elkaar nog niet goed overzien. 

De Perspectiefnota 2022 is het sluitstuk van deze collegeperiode. Volgend jaar 
zijn er verkiezingen en kiezen de inwoners van Nissewaard een nieuwe raad en 
wordt na onderhandelingen een nieuw college geïnstalleerd. Er is veel gebeurd 
de afgelopen periode maar er zijn ook zaken blijven liggen. Het CDA realiseert 
zich dat corona een stempel heeft gedrukt op het afgelopen jaar.  
 
Allereerst een terugblik op de afgelopen collegeperiode 
In het coalitieakkoord staat 53 keer het woord “samen”. Samen met de raad, 
samen met de inwoners, samen met de organisaties om ons heen. Uiteraard 
waarderen we de inspanningen van het college om ons te betrekken bij tal van 
onderwerpen maar te vaak vinden dit soort gesprekken nog in beslotenheid 
plaats. Als het bestuur samen met inwoners op willen trekken is transparantie 
daarbij een vereiste. Een gemeentebestuur dat niet transparant is wekt 
achterdocht op. 
Om ook de inwoners gemotiveerd te betrekken bij belangrijke dossiers is het 
CDA van mening dat er meer van dit soort informatiebijeenkomsten openbaar 
georganiseerd zouden moeten worden. We begrijpen dat sommige zaken niet 
voor heel de wereld bedoeld zijn, maar vinden wel dat er te makkelijk een 
besloten karakter wordt opgelegd. Dit maakt het voor inwoners die 
geïnteresseerd zijn lastig om de politiek te volgen, en dit kan leiden tot 
desinteresse en/of achterdocht. 
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Het CDA heeft daarom een motie opgesteld waarin we het college vragen om bij 
elke besloten informatiebijeenkomst aan te geven waarom de bijeenkomst een 
besloten karakter heeft. Wij denken dat hiermee de politiek dichter bij de 
inwoners komt en er meer draagvlak ontstaat voor plannen die worden 
uitgewerkt. 
Ook heeft het college deze periode besloten om de in het college besproken 
stukken niet meer openbaar te laten zijn. Dit besluit is staat haaks op het 
rijksbeleid tot een transparanter openbaar bestuur. Wij vragen het college om 
de in het college behandelde stukken en het college advies weer openbaar te 
laten zijn, zodat onze inwoners daar kennis van kunnen nemen. 
 
Indexatiepercentage 
De afgelopen periode heeft het CDA telkens middels een motie gevraagd om de 
lasten voor de inwoners en ondernemers niet onnodig te laten stijgen. Het is 
belangrijk om als gemeente aantrekkelijk te blijven voor ondernemers zodat zij 
hier gevestigd blijven en daarnaast mogelijk nieuwe ondernemers zich hier ook 
gaan vestigen. Het CDA is verheugd dat de indexatie voor volgend jaar lager kan 
worden vastgesteld maar plaatst hierbij wel de kanttekening dat dit college naar 
ons inziens het indexatiecijfer de afgelopen vier jaar te hoog heeft vastgesteld, 
waardoor lasten voor inwoners en ondernemers te hard (met meer dan 10%) 
zijn gestegen.  
 
Decentralisatie Sociaal Domein 
Dit college heeft volgens het CDA een enorme uitdaging als het gaat om de 
toegenomen kosten als gevolg van de decentralisaties vanuit het Rijk. We zien 
dat er veel ambtelijke capaciteit wordt ingezet om de dossiers onder controle te 
krijgen. Vorig jaar moest er in het Sociaal domein een bedrag van maar liefst 5 
miljoen euro worden gestort om de tekorten te dekken. En het ziet er naar uit 
dat er meer geld nodig is om de zorg te kunnen leveren die we met zijn allen 
noodzakelijk achten.    
Ook de beoogde besparing met Thuis in de Wijk blijft ver achter bij de eerdere 
prognose. Komt dit doordat de oorspronkelijke opzet van Thuis in de Wijk niet 
snel en niet volledig is uitgevoerd of doordat het concept Thuis in de Wijk 
onvoldoende bekend is bij de inwoners? Kan de portefeuillehouder op deze 
vraag reageren?  
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Participatiewet en bijstand 
We zien dat het aantal mensen in de bijstand gelukkig niet snel toeneemt. Wel 
is er sprake van ‘een harde kern’ van inwoners die in de bijstand blijven. Juist nu 
met de tekorten op de arbeidsmarkt, moet het college, in overleg met het 
bedrijfsleven op Voorne Putten en het havengebied, de kansen grijpen die zich 
voordoen en ervoor zorgen dat inwoners die zijn aangewezen op een 
bijstandsuitkering de weg naar betaald werk vinden.  
 
Totto Data Lab 
Begin dit jaar dienden wij samen met andere partijen (CU/SGP, D66 en het LOB) 
een motie in om te stoppen met fraudeopsporing door gebruik van algoritmes. 
De motie haalden het toen niet maar na afgelopen maandag toen het rapport 
van TNO binnenkwam was het dan toch einde verhaal. Bij ons was al bekend dat 
het toepassen van algoritmes als onderdeel van fraudebestrijding omstreden is.  
 
In het recente verleden is gebruik van een algoritme (SyRi) door de rechter 
afgewezen. Dit had een voorbode moeten zijn voor het college om te stoppen 
en de motie van ons uit te voeren. 
 
Wij zijn van mening dat we na de zomer een diepgaande discussie willen met de 
wethouder waarom de inzet van Totto Data Lab nog zo lang heeft kunnen 
voortduren. Daarbij willen wij ook spreken met de onderzoekers van TNO. 
 
Meer betaalbare woningen realiseren 
Het CDA ziet dat het college heel hard werkt aan de renovatie en totstandkoming 
van wijken in Nissewaard. Het is goed om te zien dat het laatste deel van de 
Kreken in Zuidland nu binnenkort gaat starten, net zoals het project in 
Abbenbroek waar straks ook gedeeltelijk gebouwd gaat worden voor jongeren 
in een betaalbare klasse zodat ook hen perspectief geboden kan worden. Het 
zijn namelijk de starters die maar moeilijk een voet tussen de deur krijgen in de 
woningmarkt. Gelukkig draagt de gemeente haar steentje bij door middel van de 
starterslening te verstrekken. Ondanks dat we dit thema maar beperkt in de 
perspectiefnota zien, verwachten we dat het college toch wel doordrongen is 
van de noodzaak om snel tot nog meer oplossingen voor starters op de 
woningmarkt te komen. 
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In de perspectiefnota staat verder opgenomen dat het college door de 
vergrijzing en het langer thuis wonen van ouderen voor een grote opgave staat 
om samen met woningcorporaties en zorgaanbieders voldoende passende 
woningen en woonzorgvoorzieningen te realiseren. We lezen dat de eerste 
gesprekken met zorginstellingen, woningcorporaties en ouderenorganisaties om 
de samenwerking te versterken inmiddels hebben plaatsgevonden met een 
positief resultaat.  
 
Maar waarom lukt het ons dan tot op heden niet om naar de wens van een aantal 
inwoners uit onze gemeente een ‘ouderen hofje’ te realiseren? En kan de 
wethouder aangeven wat we na de zomer kunnen verwachten van de 
woonzorgvisie?  
 
Het winkelcentrum in Spijkenisse 
Al voor corona was duidelijk dat winkelcentra compacter moeten worden. De 
uitbreiding van het centrum blijkt naar de inzichten van nu toch een maatje te 
groot. Brancheorganisaties in de detailhandel pleiten voor inkrimpen van het 
centrum en het weer gezellig maken van de winkelstraten. Het college heeft met 
het aanpakken van het Kolkplein hiermee een begin gemaakt, maar wij vragen 
het college om de snelheid erin te houden en de loop naar het centrum in stand 
te houden zodat de winkeliers die nu nog in het centrum zitten er ook blijven.  
 
Windmolens  
De mogelijke bouw van windmolens aan de Brielse Maasdijk maakt in Noord veel 
los bij inwoners. Het CDA vindt dat Noord een aantrekkelijk woon- en leefklimaat 
moet behouden en hamert daarom op  weloverwogen en goed onderzocht 
besluit. Initiatieven als het bewonersplatform zijn een goede zet geweest, en 
dragen bij aan zorgvuldig proces. We zullen er als CDA voor blijven waken dat 
iedereen goed gehoord blijft worden, en het niet alleen op papier goed geregeld 
is.  
 
Ook landelijke ontwikkelingen en nieuwe onderzoeken, zullen nog zeker van 
invloed zijn het op het proces. Neem de uitspraak twee weken geleden genomen 
door de Raad van State: dat de normen voor geluid, slagschaduw en veiligheid 
die Nederland toepast voor het plaatsen van windmolens, strijdig zijn met het 
Europese recht.  
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Het CDA vraagt het college dan ook hier grondig naar te kijken, en wat deze 
uitspraak voor invloed gaat hebben voor het zoekgebied en de te realiseren 
windmolens. 
Want is het college bereid om niet alleen uit te gaan van bestaande wet- en 
regelgeving maar zich vooral maximaal in te zetten voor het behoud van een 
goed woonklimaat in Spijkenisse Noord?  
 
Ontwikkelingen in de GREX 
Het CDA vraagt aandacht voor de grondexploitatie van Nissewaard. De cijfers zijn 
vertrouwelijk en daar heeft het CDA deels begrip voor. Die cijfers behoren alleen 
vertrouwelijk te zijn wanneer het belang van de gemeente geschaad wordt 
wanneer die cijfers openbaar worden gemaakt. We wijzen op een trend dat de 
bouwkosten van nieuwe woningen zo fors oplopen dat we als gemeente in 
sommige gevallen verliezen realiseren in de grondexploitatie wanneer we 
woningen bouwen. We volgen de uitleg die hierover gegeven wordt, maar 
denken dat dit toch een zorgelijke ontwikkeling is die we met elkaar zouden 
moeten bespreken.  
 
Tot slot voorzitter, 
Wij bedanken de ambtelijke organisatie en de griffie voor de ondersteuning van 
ons werk en waardering uitspreken voor het feit dat we hebben geconstateerd 
dat ondanks corona, en de noodzaak om thuis te werken, dit heel goed is gegaan. 
We wensen iedereen een fijne vakantie toe. 
 
Pieter Verhoog 
Fractievoorzitter CDA Nissewaard 


