
 

| SPIJKENISSE | HEKELINGEN | SIMONSHAVEN | ZUIDLAND | 

| OUDENHOORN | HEENVLIET | GEERVLIET | ABBENBROEK | 

 

 

 

Voorzitter, 

Een Nederlands gezegde luidt: hoogmoed komt voor de val. We hebben jaren van 

hoogmoed gekend. De bomen reikten tot aan de hemel. En zelfs toen al duidelijk was dat de 

bomen niet tot aan de hemel konden reiken, koos de raad voor uitgaven. Zelfs na 

waarschuwingen. En nu raken we in de val. De kadernota 2017 stemt niet positief. De 

gemeente wacht meer uitgaven dan we momenteel aan inkomsten binnenkrijgen. 

Wijzigingen in wet- en regelgeving hebben hun effect op ons lokale huishoudboekje. Het 

weerstandsvermogen neemt nog verder af tot een magere score van 0,61. Slechts 1/100 

van het allerlaagste niveau; onvoldoende. 

Het gaat eigenlijk slecht met de gemeentelijke financiële situatie. Zo slecht dat de 

precarioheffing waar twee maanden geleden over is besloten noodzakelijk is om financieel 

gezond te blijven. Er waren partijen in de commissie die aangaven blij te zijn dat er toch 

maar voor de precarioheffing is gekozen, ‘een meevaller want hierdoor valt de schade mee’. 

Bijna alsof het toeval is dat de precarioheffing is aangenomen. Uiteraard wist de organisatie 

al lang dat deze stap nodig was om de financiën voor de komende jaren nog binnen de 

perken te houden.    

Konden we alles voorzien in de afgelopen jaren? Misschien niet. Een paar jaar geleden kon 

het niet op. Investeringen in het centrum, zouden gedekt worden uit de opbrengsten van de 

Elementen. De kurk waar het centrum op zou drijven. Het bleek anders. Zelfs in een tijd dat 

we al wisten dat deze kurk niet bleef drijven, en we niet de opbrengsten hadden gehaald die 

wij begroot hadden, belemmerde dat een meerderheid van de partijen en de raad niet om 

een theater van 27 miljoen euro neer te zetten. 27 miljoen euro die nu het verschil maakt 

tussen een financieel gezonde situatie en een situatie van hangen en wurgen. 

Een situatie die onze partij tegelijkertijd dwingt om keuzes te maken die wij niet willen 

maken. Maar moeten maken als we de situatie voor onze inwoners niet willen verergeren. 

Om geen problemen te krijgen met de grondexploitatie moeten we bouwen. Of afschrijven. 

Schrijven we af, dan kost dit meer dan er in de Algemene Reserve zit. Onwenselijk. Of we 

kunnen belastingen verhogen. Ook dat is onwenselijk. Ontwikkelen van gronden dan? Wij 

geloven er niet in. Vindt er geen kannibalisatie plaats op alle andere verkoopbare gronden? 

Vast wel. Maar is er een andere oplossing? Wij staan ervoor open, maar zolang we die niet 

vinden zullen wij moeten gaan ontwikkelen. Er is niet genoeg reserve.  

Voorzitter, we staan aan de rand van de afgrond. Hoewel je niet wilt springen is het 

alternatief niet veel beter. Dan moet je kiezen voor de minst slechte oplossing. Zijn we daar 

blij mee? Beslist niet. Zolang de infrastructuur achterblijft is het niet opportuun om te 

bouwen. Sterker nog, als wij een buffer hadden om af te waarderen, dan hadden we bij een 

betere bereikbaarheid de gronden ongetwijfeld voor een beter bedrag kunnen verkopen. 

Een goede bereikbaarheid is immers meerwaarde voor de grondprijs. Maar nu hebben wij 

geen buffer om af te waarderen en kunnen we dat niet. In 2017 zal dat ook nog eens erger 

worden. De provincie is voornemens om in de zomer van 2017 de Groene Kruisweg inclusief 

Baljuwplein en Hartelweg onder handen te nemen. Groot onderhoud. Met de verwachting 

dat de verkeershinder aanzienlijk zal zijn. Tegelijkertijd is er nog steeds geen duidelijkheid of 
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de Botlekbrug op korte termijn storingsvrij zal zijn. De Spijkenisserbrug staat ook in de 

planning voor groot onderhoud, gezien de recente storingen en de leeftijd van de brug. 

Kunnen wij geen eisen stellen om de overlast tijdens het onderhoud aan de Groene 

Kruisweg en Hartelweg minimaal te laten zijn, zoals dat ook met de A15 is gebeurd? 

Voorzitter, de slechte, financiële vooruitzichten zijn niet alleen te herleiden tot gewijzigde 

wet- en regelgeving. We zien al langer dat de gemeente bezuinigd. Het groenonderhoud is 

al omlaag gegaan. De druk van aangescherpte regelgeving aangaande onkruidbestrijding 

komt daar nog bovenop. De decentralisaties hebben er ook toe geleid dat de gemeente 

moest bezuinigen op kosten. Helaas werden de hulpbehoevenden daar het slachtoffer van. 

De aanbesteding van het collectief vraagafhankelijk vervoer is daarvan een goed voorbeeld. 

Niet alleen heeft de gemeente het vervoer aanbesteed, tegelijkertijd werd de service 

behoorlijk ingeperkt.  

Eind 2018 loopt de concessie openbaar vervoer af. De gemeente Nissewaard wil inzetten op 

tenminste behoud van de huidige kwaliteit. Nissewaard Lokaal ziet liever een verbetering 

van de huidige kwaliteit. Door ook een halte te realiseren bij Terras aan de Maas voor de 

mindervalide bewoners aldaar. Onze partij is er zelfs van overtuigd dat dit kostenneutraal 

kan worden doorgevoerd en zal hiervoor een motie indienen.  

De gemeente wil een nieuw evenement organiseren in 2017. Gepland is de locatie bij 

sportpark Oostbroek. In 2016 is een evenement van Afrojack niet doorgegaan, omdat er 

geen geschikte locatie zou zijn gevonden. Heeft deze locatie destijds al bij de opties 

gezeten? Voor hoeveel bezoekers is deze locatie geschikt? Liever hadden wij een vaste, 

centrale locatie gewenst, maar zoals al eerder gezegd is dat niet haalbaar. We willen het 

niet, maar de gronden moeten worden ingevuld.   

Nissewaard Lokaal is heel benieuwd naar het onderzoek om de gemeentelijke instelling De 

Stoep te verzelfstandigen. In de ogen van Nissewaard Lokaal is het een moeilijke opgave om 

het theater zichzelf te laten bedruipen. Kunst en cultuur is niet snel winstgevend te maken. 

Wij hopen dan ook dat de risico’s als dit niet gehaald wordt ook in kaart worden gebracht, 

zodat wij een gedegen besluit kunnen nemen als het voorstel daar is.  

Voorzitter, 2017 zal het tweede jaar worden dat het BIZ voor bedrijventerrein Halfweg 

Molenwatering en het stadscentrum van kracht zal zijn. Wij hopen dat het BIZ met name in 

het centrum zal kunnen uitgroeien, en haar meerwaarde aan bezoekers en ondernemers zal 

kunnen bewijzen. Het recent aangekondigde vertrek van een aantal ketens toont aan dat de 

centrumeconomie nog kwetsbaar is. Daartegenover staan gelukkig weer vier andere panden 

die ingevuld gaan worden. Wij hopen dat tij gaat keren en wensen centrummanager Jos 

Vijgen alle succes om het centrum weer bloeiend te maken. Wij hopen dat het starttarief 

geen invloed zal hebben op de toename van bezoekers.   

Voorzitter, willen we alleen maar somber zijn? De kadernota voor 2017 stemt weinig tot 

vrolijkheid. Toch zijn er mooie lichtpuntjes geweest in 2016. Wij willen onze inwoners 

bedanken voor de wijze hoe zij zijn omgegaan met de komst van de AVO. Hoewel een groot 

deel van de inwoners het niet eens lijkt te zijn met de komst van deze locatie, hebben zij 



 

| SPIJKENISSE | HEKELINGEN | SIMONSHAVEN | ZUIDLAND | 

| OUDENHOORN | HEENVLIET | GEERVLIET | ABBENBROEK | 

 

 

 

zich beheerst gedragen tijdens de bijeenkomsten. Er hebben geen ongeregeldheden 

plaatsgevonden. Desondanks zijn wij allen verplicht om toe te zien dat de veiligheid 

gewaarborgd gaat worden. Niet alleen voor de vluchtelingen, maar ook zeker voor onze 

eigen inwoners. Wij hopen dat het gemeentebestuur na de opening klachten van onze 

inwoners serieus zal nemen en bij zal dragen om de veiligheid voor de buurt ook te 

waarborgen. Nissewaard Lokaal zal deze ontwikkeling kritisch blijven volgen. 

Een ander mooi lichtpunt is de samenvoeging in Zuidland tussen een openbare en een 

christelijke basisschool. Een mooi voorbeeld hoe verschillende doelgroepen samen meer 

kunnen bereiken en elkaar kunnen versterken. En hiermee ook het onderwijsaanbod in 

Zuidland kunnen garanderen voor de nabije toekomst. In 2017 wil de gemeente samen met 

schoolbesturen op zoek naar creatieve manieren om middelen te genereren voor 

onderwijshuisvesting. Waarbij er een goede balans is tussen betaalbaarheid en ambitie. Wij 

hopen dat de huidige situatie in Zuidland als voorbeeld mag dienen in de andere gevallen.  

Voorzitter, wij zullen onze verantwoordelijkheid pakken om te zorgen dat de Algemene 

Reserve naar een acceptabel niveau zal groeien. Wij hopen dat de andere partijen dit ook 

doen. De verantwoordelijkheid voor deze erfenis dragen wij nu met zijn allen. 

 


