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Algemene Beschouwingen begroting 2022 
Raadsvergadering 10 november 2021  

Inleiding 
Boven de algemene beschouwingen voor de zomer bij de behandeling van de  
perspectiefnota 2022 stond “Op weg naar de verkiezingen”. 

Het voelt vreemd om vandaag de laatste begroting van dit college te behandelen 
voor de verkiezingen in maart volgend jaar.  

Laat ik beginnen met overbrengen van complimenten aan het college dat ze erin 
geslaagd zijn om een meerjaren sluitende begroting op te stellen voor 2022. Veel 
gemeenten in ons land slagen daar niet, gebleken is dat met name de 
decentralisaties de gemeenten handen vol geld hebben gekost. Onze wethouder 
jeugdzorg heeft al veel extra geld uit moeten trekken in 2020 om de gaten in de 
begroting van de GR Jeugdzorg Rijnmond te dichten en in de begroting zien we 
nog steeds tekorten in het sociaal domein. Toch zien we in Nissewaard dat we 
erin geslaagd zijn om de financiële positie gedurende deze collegeperiode te 
verbeteren.  

Natuurlijk komt dit vooral door de verkoop van de aandelen Eneco waarvan 
inmiddels al een redelijk bedrag is gebruikt of gelabeld. Bij de behandeling van 
deze aandelen is door de Raad gesproken over kaders om de besteding van 
Enecogelden samen met de Raad te bepalen en speelde mee dat een aantal 
partijen in de raad vooral aandacht vroegen om de besteding van de gelden ook 
voor de jongere generaties in Nissewaard te bestemmen. Het geld zou gericht 
op de lange termijn ingezet moeten worden en niet gebruikt moeten worden om 
gaten in de begroting te dichten. Anders gezegd, het dempen van het tekort 
binnen jeugdzorg moet beperkt blijven tot een incidentele gebeurtenis. 

Het CDA komt met een motie om Enecogelden in te zetten om een revolverend 
woningbouwfonds voor jongeren in te richten. We constateren dat het college 
veel bouwprojecten in de stijgers heeft gezet en mooie wijken, zoals de haven 
heeft opgeleverd. Wij zijn daar blij mee en zien dat de omgeving van het centrum 
in Spijkenisse een upgrade krijgt. We constateren wel dat de woningen die nu 
gebouwd en opgeleverd worden een hoge V.O.N. prijs hebben. En we moeten 
ons met elkaar openlijk afvragen wat we nieuwe bewoners van dure woningen 
aandoen om zo veel te lenen voor een huis. 
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Veel jongeren hebben een studieschuld en weinig eigen geld om te kunnen 
overbieden, zelfs met een starterslening grijpen sommige jongeren naast een 
woning. Jongeren trekken daardoor weg naar goedkopere gebieden. Dat is 
jammer want het zou mooi zijn als we onze jongeren kunnen behouden in 
Nissewaard. We hebben ze veel te bieden en voor alle dorpen en steden in de 
gemeente is het ook belangrijk dat we zo de leefbaarheid dynamisch houden en 
voldoende voorzieningen in stand blijven.  

Het CDA komt daarom met een motie een bedrag van 10 miljoen euro uit de 
algemene reserve te storten in een revolverend woningbouwfonds (dus naast de 
starterslening) wat ertoe moet gaan leiden dat de gemeente Nissewaard zelf 
woningen gaat bouwen voor eigen rekening en risico speciaal bestemd voor 
jongeren. Zelf ontwikkelen en bouwen zal bijdragen aan het laag houden van de 
verkoopprijs. Daarbij vragen wij in de motie ook te onderzoeken of het mogelijk 
is jongeren eerst te laten huren en na verloop van tijd de huurwoning over te 
kopen van de gemeente. Door te huren tegen gunstige voorwaarden kunnen 
jongeren sparen en een startkapitaal opbouwen waarmee ze dan in een latere 
fase de woning kunnen kopen. 

Om in het thema “wonen” te blijven hebben we samen met een aantal andere 
partijen ook een motie opgesteld om een Knarrenhof te realiseren binnen de 
gemeentegrenzen van Nissewaard. Tijdens de behandeling van de 
perspectiefnota in het voorjaar is toegezegd dat er hard gewerkt wordt om zo’n 
initiatief van inwoners mogelijk te houden en recent hebben we een besloten 
thema-avond gehad waarin we met elkaar gekeken hebben naar verschillende 
woonvormen voor ouderen al dan niet gecombineerd met de zorgvraag die bij 
veel ouderen vroeg of laat gaat spelen. U kunt dus niet verrast zijn dat CDA 
samen met LOB en Nissewaard Lokaal met een motie komt om een versnelling 
aan te brengen in de realisatie van een dergelijk initiatief.  
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Voorzitter, onze spreektijd is beperkt maar we hebben al veel van onze visie 
gepresenteerd tijdens onze algemene beschouwingen die voor de zomer is 
behandeld. Wel hebben we tot een drietal afsluitende opmerkingen: 
 
Allereerst zijn wij heel tevreden dat het indexatiepercentage voor 2022 op een 
lager niveau is vastgesteld. Alles bij elkaar zijn afgelopen collegeperiode de 
belastingen met meer dan 10% verhoogd maar de dalende lijn van de verhoging 
lijkt ingezet. Het CDA heeft hiervoor afgelopen vier jaar telkens aandacht 
gevraagd mede ook omdat de verhogingen die worden afgesproken doorwerken 
in de gemeenschappelijke regelingen en zo weer als een boemerang bij ons 
terugkomen.  

Ten tweede het CDA maakt zich zorgen over de draagkracht onder de 
gemeenschappelijke regelingen die we met de gemeenten op Voorne hebben. 
We lezen en zien de ambitie van Voorne aan Zee om alles zelf te gaan doen en 
denken dat het veel beter zou zijn om samen op te blijven trekken. De 
burgemeester heeft ons gerustgesteld maar u mag ons niet kwalijk nemen dat 
we de ontwikkelingen op dit vlak kritisch zullen volgen . 

Tot derde, we hebben de afgelopen collegeperiode steeds aangedrongen om zo 
min mogelijk zaken in vertrouwelijkheid te behandelen en makkelijker 
informatie te verkrijgen. Er zijn stappen gezet, maar toch denken we dat 
sommige bijeenkomsten best in de openbaarheid besproken hadden kunnen 
worden. Daarbij hoort ook, en daarvoor willen we nu al pleiten dat we het met 
elkaar niet te ingewikkeld maken. De omvang van onze begroting met toelichting 
is voor een inwoner die verder afstaat van de politiek moeilijk te vatten. Je moet 
meedraaien in de politieke arena om het te kunnen snappen. Laten we met 
elkaar nastreven dat we zaken simpeler gaan maken waardoor we effectiever 
met elkaar kunnen vergaderen en de burgers ook meer interesse krijgen in de 
politiek. Er worden veel mooie en goede dingen gedaan voor onze inwoners, 
laten we dat niet vergeten!  

 

Tot slot voorzitter, 
Wij bedanken de ambtelijke organisatie voor de beantwoording van de vragen 
aangaande de begroting en de griffie voor de ondersteuning van ons werk.  
 
Pieter Verhoog 
Fractievoorzitter CDA Nissewaard 


