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Leeswijzer 
 
Voor u ligt een boekwerk met alle vragen, die door u gesteld zijn naar aanleiding van de 
programmabegroting 2008. 
 
Per programma zijn de vragen van alle politieke partijen gebundeld met daaronder de 
antwoorden. Sommige vragen zijn bij de inlevering ervan gesteld bij een ander 
programma, dan waaronder ze nu zijn beantwoord. Er is namelijk voor gekozen om de 
vragen met hetzelfde thema te bundelen onder een bepaald programma, zodat het 
geheel overzichtelijk blijft. Binnen een bepaald programma vindt u dan ook meerdere 
thema’s met daarachter tussen haakjes het bijbehorende productnummer. Op de eerste 
bladzijde bijvoorbeeld vindt u programma 0 Algemeen Bestuur met als thema 
Bestuurskrachtonderzoek en het daarbij behorende productnummer 001. Vervolgens 
volgt op de bladzijde daarna wederom programma 0 Algemeen Bestuur met als thema 
Verkiezingen en het daarbij behorende productnummer 002. Op die manier worden alle 
vragen verder behandeld. 
 
De volgorde van de vragen en antwoorden in het boekwerk is gelijk aan de 
programmabegroting, namelijk eerst alle programma’s opgesomd, vervolgens de 
paragrafen en als laatste de vragen en bijbehorende antwoorden van de financiële 
begroting. 
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Programma 0  Algemeen Bestuur 
 

Bestuurskrachtonderzoek (001) 

 

 Vraag 

1.  

SGP  

 

 

 

CDA  

 

 

PvdA 

 

Uit de PB blijkt dat er een plan van aanpak wordt opgesteld, inzake de 
verbeterpunten die naar voren zijn gekomen bij het Bestuurskrachtonderzoek. 
Wanneer kunnen we dit plan verwachten?  

 

In het BKO ligt helder wat de koersen zijn van de gemeenten. Op welke termijn 
kunnen we een voorstel verwachten vanuit het BKO? Hoe reëel is de kans vanuit 
de provincie om er nog langdurig over na te denken.  

 

Plan van aanpak n.a.v. bestuurskrachtmeting 

Op welke termijn is dit te verwachten? Heeft het overleg tussen burgemeesters 
en secretarissen nog iets opgeleverd? 

 Antwoord 

1.  In het BKO staan de volgende verbeterpunten: 

 Ontwikkeling strategische documenten sociaal domein: Het maatschappijprofiel 
is vastgesteld. 

 Ontwikkeling integrale toekomstvisie: Op dit moment wordt ambtelijk gewerkt 
aan een plan van aanpak voor integrale toekomstvisie. Hierin zal de relatie 
gelegd worden met de reeds beschikbare documenten zoals het IP-rapport, de 
visie van Veero, maatschappijprofiel, visie havenkanalen, Kierbesluit, 
laadgebied, ontwikkeling Zuiderdiep, Noordereiland, versterking dorpskern door 
detailhandel en horeca etc. De doorlooptijd van deze visie zal zes maanden 
vergen. 

 Ruimtelijke ambitie versus “beperkingen”: Mede op basis van de 
bovengenoemde toekomstvisie zullen er deelvisies en projecten worden 
geformuleerd. Voorts wordt er gewerkt aan een regionale structuurvisie. 

 Resultaat overleg burgemeesters en secretarissen: Het overleg heeft 
geresulteerd in een standpunt namens de gemeenten Middelharnis, Oostflakkee 
en Dirksland die voor zowel het onderzoeken van verdieping en verbetering van 
de eilandelijke samenwerking zijn als voor het laten uitvoeren van een 
onderzoek naar herindeling. De vertegenwoordiging van Goedereede kan zich in 
dit standpunt niet vinden en heeft ingestemd met een onderzoek naar de 
verbetering en verdieping van de niet vrijblijvende samenwerking. Deze twee 
standpunten zullen ook als zodanig aan het AB van het ISGO worden 
voorgelegd. 
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Programma 0 Algemeen Bestuur 
 
Verkiezingen (002) 
 

 Vraag 

1. 

CDA 

 

Dienen onze stemmachines ook ingeleverd te worden, waardoor we in onze 
gemeente met het rode potlood gaan stemmen? Dit heeft ook financiële 
gevolgen, omdat de machines bijna afgeschreven zijn. 

 Antwoord 

1.  De commissie Inrichting Verkiezingsproces is ingesteld om het 
verkiezingsproces in beeld te brengen en voorstellen te doen voor verbetering of 
verandering van de inrichting van het verkiezingsproces die voldoen aan de 
vereisten van geheime, vrije, betrouwbare, voor ieder gelijkelijk toegankelijke, 
praktisch uitvoerbare en transparante verkiezingen. 

De commissie heeft op 27 september jl. haar advies uitgebracht aan de 
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Naar aanleiding 
van het advies heeft de staatssecretaris besloten de huidige “Regeling 
voorwaarden en goedkeuring stemmachines” in te trekken. Vooralsnog betekent 
dat, dat bij de verkiezingen die op korte termijn gaan plaatsvinden, waaronder 
in ieder geval de verkiezing in juni 2009 van de leden van het Europese 
Parlement, niet meer met de huidige stemmachines zal kunnen worden 
gestemd. In alle gemeenten zal dan met papieren stembiljetten gestemd 
moeten worden.  

Op korte termijn (oktober/november) zal de staatssecretaris bestuurlijk overleg 
hebben met VNG/Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken (NVVB) over de nu 
ontstane situatie. Of dit betekent dat er op termijn een investering moet worden 
opgenomen ten behoeve van de aanschaf van nieuwe stemmachines (omdat de 
huidige bijna afgeschreven zijn) is op dit moment nog niet te overzien. Zodra de 
uitkomsten van het overleg tussen VNG/NVVB en staatssecretaris bekend zijn 
zullen wij uw raad hierover berichten.  

 



Beantwoording vragen programmabegroting 2008 5 

Programma 1 Openbare orde en veiligheid 
 
Brandweer en rampenbestrijding (011) 
 

 Vraag 

1.  

PvdA  

 

 

 

 

CU 

 

Voor de bluseenheid van Goedereede is een project opgestart om in een 
gezamenlijk overleg russen de VRR, GHOR en de gemeente een nieuwe 
brandweerkazerne te bouwen.  

Is hier al een locatie voor op het oog? Wanneer kunnen we daar een voorstel 
voor verwachten? 

 

Voor de bluseenheid van Goedereede is een project opgestart om in een 
gezamenlijk overleg tussen de VRR, GHOR en de gemeente een nieuwe 
brandweerkazerne te bouwen. 

Wat is ter hand genomen en welke stappen tot nu toe zijn ondernomen om 
belemmeringen op te heffen? 

 Antwoord 

1.  Voor de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne voor de bluseenheid 
Goedereede is een project opgestart met de VRR, ten behoeve van de 
brandweer, GHOR en mogelijk ambulancedienst. Als locatie, in verband met 
goede verbindingen naar de N57, N215 en de kern van Goedereede, is gekozen 
voor de gronden gelegen naast motel Koningspleisterplaats. Deze gronden zijn 
reeds in eigendom van de gemeente Goedereede. Op dit moment wordt 
gewerkt aan een schetsplan - zodra deze is afgerond zal deze ter kennisneming 
worden voorgelegd aan zowel de leden van de blusgroep Goedereede als de 
commissie Publiekzaken. Daarna zal een ruimtelijke visie voor dit gebied 
worden opgesteld met als doel na te gaan op welke wijze de diverse ruimtelijke 
claims in een ruimtelijk plan kunnen worden gerealiseerd. 
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Programma 1 Openbare orde en veiligheid 
 
Openbare orde en veiligheid (012) 
 

 Vragen 

1.  

CDA 

 

Hoe verloopt het taxivervoer met betrekking tot de overlast van de horeca, 
want goed taxivervoer draagt mede bij aan het verminderen van de overlast 
van de horeca? 

2.  

VVD 

 

Wij missen een bijdrage aan de viering Oud en Nieuw. Klopt dat? 

 Antwoorden 

1.  Thans zijn er in de gemeente Goedereede geen ondernemers die aanbieden om 
de horecagasten vanuit de horeca naar een andere bestemming te vervoeren. 
Hierbij willen we wel aantekenen dat de organisatie van taxivervoer voort dient 
te komen uit een particulier initiatief. Dit jaar zijn een tweetal gesprekken 
gevoerd met ondernemers uit een andere gemeente en beide ondernemers 
hebben aangegeven dat zij zonder het plegen van extra investeringen de vraag 
naar taxivervoer gedurende de horecatijden niet konden beantwoorden. Tijdens 
een periode van acht weken gedurende het zomerseizoen wordt door een 
ondernemer extra taxivervoer ingezet gedurende de openingstijden van de 
horeca voor het vervoeren van onze vakantiegasten van en naar onze 
recreatieterreinen. Met deze ondernemer wordt voor zijn inzet een garantieprijs 
afgesproken waarbij zijn daadwerkelijke inkomsten in mindering worden 
gebracht. Door deze inzet is de overlast op de zogenaamde campingroute 
aanmerkelijk afgenomen. 

2.  De viering van Oud en Nieuw is de afgelopen twee jaren als speerpunt in de 
programmabegroting opgenomen. Met ingang van 2008 is de viering van Oud 
en Nieuw regulier beleid en dus geen speerpunt meer. In de collegebegroting 
2008 is nu een totale raming van € 6.000,- opgenomen. 
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Programma 1 Openbare orde en veiligheid 
 
Voormalig Postkantoor (013) 
 

 Vraag 

1. 

SGP 

 

 

CU 

 

Op pagina 106 van de PB, lezen we dat u van plan bent om 33.000 euro uit te 
geven voor het onderhoud van o.a. daken van het voormalige postkantoor aan 
de Duinkerkerweg 3 te Ouddorp. Kunt u aangeven welke plannen er voor de 
toekomst zijn met dit gebouw? 

 

Zijn er plannen voor de toekomst van het voormalige postkantoor? Wat is er tot 
nu toe ondernomen om TPG te herhuisvesten om van het gebouw een meer 
rendabele investering van te maken? 

 Antwoord 

1. De gemeente heeft te maken met een langlopend huurcontract met TNT post, 
dat niet eenzijdig door de gemeente kan worden opgezegd. TNT post is bereid 
naar een ander gebouw te verplaatsen, mits dit gebouw minimaal gelijkwaardig 
is en de huurprijs ook niet hoger is. Bij de gemeente ligt dus het initiatief om 
met een vervangend gebouw te komen. 
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Programma 1 Openbare orde en veiligheid 
 
Milieu (014) 
 

 Vraag 

1. 

SGP 

 

De SGP fractie vindt dat ook de gemeente Goedereede een taak heeft m.b.t. de 
klimaatsveranderingen. We dienen de gemeente te besturen als rentmeester en 
niet als rentenier. De symptomen van de klimaatsveranderingen bestrijden we 
(verhoging van de dijk Flaauwe Werk), maar is het college van mening dat we 
tegelijkertijd ook de problemen bij de bron dienen aan te pakken? Kunnen we, 
inzake duurzame maatregelen (duurzame energie) hiervoor een plan van 
aanpak verwachten van het college? Zo ja, wanneer en aan welke maatregelen 
denkt u? 

 Antwoord 

1. Ons college is groot voorstander van duurzaam beleid en duurzame energie. 
Niet voor niets kozen wij voor het “Maatschappijprofiel Goedereede 2020” en de 
nog te verzorgen toekomstvisie het motto: “Duurzaam op weg naar 2020”. In 
dit laatste document zullen wij zeker de nodige aandacht schenken aan 
duurzame energie en de mogelijkheden die daarvoor in onze gemeente bestaan. 
Overigens staan wij hierin een genuanceerd beleid voor. Dit moge blijken uit 
onze opstelling ten aanzien van het recente verzoek van ENECO Energie om vijf 
windturbines te realiseren in de Eendragtspolder nabij Stellendam. 

Voorts verdient opmerking dat wij thans in gesprek zijn met ondernemers over 
het mogelijk maken van zonne-energie, alsmede een kleinschaliger initiatief 
voor windmolens op een andere locatie in onze gemeente. 
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Programma 2 Algemene infrastructurele werken 
 
Inrichting openbare ruimten (021) 
 

 Vragen 

1. 

CDA 

 

 

 

CU 

 

Bij de kadernota is door meerdere partijen aangegeven dat er behoefte is naar 
Beeldkwaliteitplannen voor de kernen van de gemeente Goedereede. Wij zien 
dit niet terug in de Begroting van 2007. Is dit een bewuste financiële keuze? 

 

Wij zien veel verschillen in het straatmeubilair en ook in bestrating. Hoe kan 
daar meer uniformiteit in komen? Is er een werkgroep die dit behandeld? 

2. 

VVD 

 

Binnen dit programma staat veel te gebeuren m.b.t. het inrichten van de 
openbare ruimte. Wij vragen ons af of het niet aan te bevelen is toch een 
inrichtingsplan te laten maken en vast te stellen. 

3. 

CU 

 

Hoeveel klachten en welke klachten komen binnen via het klachten meld 
systeem? 

 Antwoorden 

1. Ons college betrekt in de keuze van het straatmeubilair de plaats waar deze 
moet komen. Uniformiteit is daarbij wel wenselijk, maar niet noodzakelijk. De 
keuze van het meubilair wordt afgestemd op de omgeving, zoals in 
Goedereede.  

Met het rode straatmeubilair en de rode lantaarnpalen in de centrumverdeelring 
te Ouddorp wordt deze route onder andere vorm gegeven. De Hazersweg 
(Spaanseweg-Smalle Einde) leende zich niet voor een asfaltconstructie, zodat 
hier gebakken klinkers zijn gebruikt.  

Per geval worden keuzes gemaakt, die op projectniveau in breder verband 
worden beoordeeld. Verdere uniformering kan via de introductie van 
beeldkwaliteitplannen voor de openbare ruimte worden gerealiseerd.  

Ons voorstel is op dit punt in de Kadernota te laten terugkomen. 

Voorts maakt bij woningbouwprojecten een stedenbouwkundige visie c.q. 
onderbouwing deel uit van de procedure. Hierin wordt ook aandacht gegeven 
aan beeldkwaliteit. 

2. De plannen die met betrekking tot straatmeubilair en bestrating door ons 
college worden gemaakt, worden aan de raadscommissie en aan de burgers 
voorgelegd.  

3. Het klachtenmeldsysteem, zoals dat op de website van de gemeente kan 
worden gevonden, is met name bedoeld voor het doel van meldingen over 
zaken die zich afspelen in de openbare ruimte. Te denken valt hierbij aan 
gebreken aan wegen, verkeersborden e.d. Echt frequent wordt hiervan niet 
gebruik gemaakt; normaliter ontvangen wij maandelijks een á twee meldingen. 
Daarnaast is, vanwege een oproep in de streekpers, de laatste tijd met name 
een groot aantal meldingen met betrekking tot de groenvoorziening ontvangen. 
Echte klachten, gericht tegen gedragingen, kunnen niet digitaal worden 
ingediend; hiervoor gelden wettelijke eisen. Vorig jaar zijn overigens twee 
klachten ontvangen. Van de afdoening van beide klachten kan worden gelezen 
in het burgerjaarverslag. 
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Programma 2 Algemene infrastructurele werken 
 
VCP (021)  
 

 Vragen 

1. 

SGP 

 

 

 

 

 

CU 

 

Dit jaar is er uitvoerig gesproken over de nieuwe 2e ontsluiting van de Nieuwe 
Oostdijk te Goedereede. U geeft op pagina 85 van de PB aan dat er al dit jaar 
een dotatie aan het VCP Goedereede gedaan kan worden. Op zich een prima 
idee. Tegelijkertijd schrapt u de toevoeging aan dit fonds in 2010 en 2011.  

Hoe verhoudt zich deze maatregel met het idee, om alvast te gaan sparen voor 
een robuuste ontsluiting richting de Vissersweg? 

 

De gemeenteraad heeft gekozen voor ontsluiting Nieuwe Oostdijk via 
Vissersweg, met uitbreiding stukje Nieuwe Oostdijk ter betaling van die 
ontsluiting; waar mogen we dit in terugvinden?  

Kan dit niet als project via EG-subsidie tot stand komen gelijk met de 
wandelbrug bij de Achterhaven van Goeree?  

In hoeverre vindt onderzoek plaats naar EG-subsidies bijvoorbeeld voor oude 
gebouwen of voor opknappen havens zodat projectmatig bepaalde zaken in 
samenhang kunnen worden aangepakt? 

2. 

CDA 

 

PvdA 

 

Waarom dient te Bokweg eenrichtingsverkeer te worden? 

 

Onderbreking Bokweg 

In tegenstelling tot hetgeen staat vermeld in de Memo van wethouder Visser 
hierover, hebben wij in de B&W-notulen hier geen uitspraken over 
teruggevonden. Onze vraag luidt dan ook: Zijn hier nog alternatieven voor. 
Onze fractie is erg gekant tegen deze oplossing. Wij vinden het een volstrekt 
onlogische ingreep die met name voor de bewoners vervelend is. Wij zouden 
graag zien dat hier alsnog een alternatief voor komt. Bijvoorbeeld dat de 
Bokweg een eenrichtingsweg wordt. Dit is een eenvoudige en goedkopere 
oplossing. 

3. 

CDA 

 

Is het oorspronkelijk VCP Ouddorp zou er ook gekeken worden naar een 
zuidelijk doorsteek. Wordt hiermee nog rekening gehouden? 



Beantwoording vragen programmabegroting 2008 11 

 

 Antwoorden 

1. Uw raad heeft te kennen gegeven een tweede ontsluiting van de Nieuwe 
Oostdijk via de Vissersweg te willen laten plaatsvinden. Dit vereist een hoge 
investering. De middelen zijn daarvoor niet aanwezig. Een uitbreiding van de 
Nieuwe Oostdijk is op dit moment niet te verwachten. 

Ter ontlasting van de begrotingen 2010 en 2011 wordt nu reeds een dotatie aan 
het fonds VCP Goedereede gedaan. Deze dotatie is niet voor de spaarpot voor 
de tweede ontsluiting. Er worden medefinanciers gezocht om dit project 
mogelijk te maken. Op de jaarlijkse bijeenkomst met het dagelijks bestuur van 
het waterschap is dit project besproken.  

Er wordt momenteel actief gezocht naar een subsidieverstrekkende partner.  

De Uitwerking VCP Goedereede wordt jaarlijks aan de raadscommissie 
voorgelegd. Indien er op dit punt vorderingen worden gemaakt, wordt uw raad 
daarvan in kennis gesteld. Dat geldt eveneens voor het in stand houden van 
constructies met een historische waarde. 

Een brug over de achterhaven vormt momenteel voor ons college geen 
prioriteit. 

2. Mede op verzoek van uw raad is bezien welke alternatieven voorhanden zijn 
voor de invulling van het werkdeel D11. De reden dat er een maatregel in het 
VCP is voorgesteld in de Bokweg ligt in het feit dat gekozen is voor een 
ontlasting van het Molenblok en de doorsteek Duinkerkerweg. De Dirkdoensweg 
met de Koolweg vormt de noord-zuid verbinding langs het centrum. Aan ons 
college is de keuze tussen onderbreken en eenrichtingsverkeer voorgelegd. 
Vanuit het dorp kan de Bokweg worden ingereden. Ons college heeft voor het 
laatste gekozen. Van een kostenbesparing is niet echt sprake. Op de nog te 
houden informatieavond over het Asfaltbestek 2008 zullen de alternatieven aan 
de burgers worden getoond.  

3. In de Uitwerking VCP Ouddorp wordt gesproken over een zuidelijke doorsteek 
vanaf de Hazersweg/Dorpsweg naar het zuidelijke parkeerterrein Dorpstienden. 
Deze staat thans in de planning voor 2013 als werkdeel W7. Middelen zijn 
hiervoor nog niet gereserveerd.  
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Programma 2 Algemene infrastructurele werken 
 
Wegen en fietspaden (021) 
 

 Vragen 

1. 

SGP 

 

 

 

 

VGB 

 

Dit jaar is er een rapport opgesteld inzake de kwaliteit van onze wegen. In dat 
rapport is gebleken dat de gemeente daar veel geld in moet steken. Uit 
moverende redenen heeft het college besloten daar gehoor aan te geven, zij het 
dat er aanmerkelijk minder geld beschikbaar is gesteld dan het rapport 
aangeeft. Is het dan reëel om in 2010 het bedrag, zij het eenmalig, nogmaals te 
verlagen? 

 

Kunt u ons aangeven wat de noodzaak is voor het structurele extra budget van 
€ 80.000,- voor het wegenbeheersplan. Waar gaat u dit de komende jaren voor 
inzetten? 

2. 

CDA 

 

Wanneer zal de Meester Snijderweg worden overgedragen aan de Gemeente 
Goedereede? Tot wanneer is de subsidie geldig in verband met deadline 
subsidievoorwaarden? 

3. 

PvdA 

 

Pagina 86: Toelichting punt 35. Met ingang van 2010 wordt jaarlijks € 
230.000,- geraamd voor het uit kunnen voeren van een grote reconstructie aan 
de wegen. Eenmalig wordt het bedrag voor 2010 verlaagd met € 60.000,-. Om 
welke grote reconstructies gaat het hier? Waarom kan hier een bedrag op in 
mindering worden gebracht? Kan dit niet structureel? 

 Antwoorden 

1. Het wegenbeheerprogramma heeft na inspectie van de wegen en straten op 
basis van vastgestelde uitgangspunten een budget aangegeven voor het 
onderhoud. Daarbij was sprake van een inhaalslag, die heeft ons college 
moeten afremmen naar een verhoging van het budget met € 80.000,-. Binnen 
het wegenbeheerprogramma wordt tevens aangegeven dat de vervanging van 
bestratingmaterialen een structurele post vormt. Ons college heeft gemeend 
hieraan om budgetredenen geen invulling te moeten geven. Voor 2010 is het 
bedrag doorgeschoven om dat jaar toch een niet negatieve begroting aan uw 
raad te kunnen aan bieden.  

Voor 2008 staan ten laste van de beheerbegroting asfalteringswerken aan de 
Oosterweg, Stoofweg en een aantal kleinere stukjes op het programma. Ten 
laste van het GRP (t.g.v. BBL Langeweg) wordt de Langeweg te Stellendam 
geasfalteerd. 

2. De oostelijke kant van de Meester Snijderweg is in beheer en eigendom bij het 
Rijk. Herhaaldelijk is in het kader hiervan door ons college verzocht de 
overdracht te bespoedigen, zodat de werken, waarvoor subsidie is toegezegd, 
uitgevoerd kunnen worden.  

Uit recent overleg is naar voren gekomen dat Rijkswaterstaat een en ander bij 
Domeinen Onroerende Zaken zal aankaarten. Ons college zal druk op de ketel 
houden. De deadline voor de uitvoering van de werken is zeven jaar na 2004. 
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 Antwoorden – vervolg  

3. Voor de komende jaren worden substantiële bedragen gereserveerd om de 
Molenkade en het Hoge Pad te reconstrueren. Deze werken behoeven een 
uitgebreide voorbereiding. De bewoners van de Molenkade zijn benaderd over 
deze reconstructie. Men kon aangeven welke knelpunten en oplossingen men 
ziet. Voor 2010 is het bedrag doorgeschoven om dat jaar toch een niet 
negatieve begroting aan uw raad aan te kunnen bieden. 
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Programma 2 Algemene infrastructurele werken 
 
Openbare verlichting (022) 
 

 Vraag 

1. 

PvdA 

 

Het uitvoeren van het tweede jaar van het vervangingsplan. 

Is hierbij sprake van optimale aandacht om te vervangen met energiezuinige 
lampen. Zo ja, kunt u met een percentage aangeven hoeveel van de totale 
verlichting naar schatting in onze gemeente met energiezuinige lampen 
gebeurt. 

In dit kader willen wij u graag attenderen op de doelstelling van de 
Woningbouwvereniging om bij alle woningen een vermindering van 20% op de 
energiekosten te verwezenlijken. 

 Antwoord 

1. Bij het vervangingsplan wordt uitvoering gegeven aan het uitgangspunt 
energiezuinige lampen toe te passen. Dit vervangingsplan heeft een looptijd van 
tien jaar. Geleidelijk aan zal het percentage van energiezuinige lampen dus 
gaan stijgen. Bij nieuwbouw en bij de VCP’s worden deze lampen gelijk 
toegepast. Met het toepassen van nieuwe armaturen wordt ook zuiniger met 
energie omgegaan. Ons college zet zich in substantieel minder energie te 
verbruiken bij openbare verlichting. 
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Programma 2 Algemene infrastructurele werken 
 
Vervoer Vrijheidsweg-De Punt (023) 
 

 Vraag 

1. 

VVD  

 

 

CU 

 

5.000,00 vrijval taxibusjes Vrijheidsweg/ RTM. 

Is RTM op de hoogte van deze wijziging?  

 

De gemeente zal de taxibusjes van de Vrijheidsweg naar de Punt niet meer 
bekostigen, is dit in de nieuwe concessie goed geregeld of wordt dit op een 
andere wijze bekostigd? Hoe is de voor de zomermaanden de strandroute met 
Arriva geregeld? Is het juist dat deze toeristische ritten gaan maken? 

 Antwoord 

1. Ons college heeft de RTM enkele maanden geleden op de hoogte gesteld van 
deze wijziging. In het nieuwe contract van Arriva wordt gebruik gemaakt van de 
bushalte binnenparallelweg. Ambtelijk is bekend dat Arriva in de maanden juli 
en augustus Arriva met bijvoorbeeld een old timer zes keer per dag een 
toeristenlijn gaat onderhouden tussen Schouwen-Duiveland en Middelharnis. 
Ons college zal daarvoor nog een concreet plan worden voorgelegd. 
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Programma 2 Algemene infrastructurele werken 
 
Parkeren Flipjes (024) 
 

 Vraag 

1. 

VVD  

 

 

 

CU 

 

De parkeerproblemen bij de Flipjes: 

Is er al iets bekend over een structurele oplossing voor de parkeerproblematiek 
bij de Flipjes?  

 

Op de begroting staat voor de komende jaren bedragen opgenomen voor de 
huifkarritten, dit in verband met de parkeerproblematiek rondom speeltuin de 
Flipjes, wordt er ook nog gewerkt aan uitbreiding parkeervoorzieningen? Welke 
stappen heeft U al ondernomen? Is er ook een projectgroep waarin onder meer 
Jonkerstee, ‘In ’t Opper en Speeltuin zijn vertegenwoordigd? 

 Antwoord 

1. Ons college is voornemens nog dit jaar met het bestuur van De Flipjes in 
overleg te treden om het jaar 2007 te evalueren. Bij het vorige overleg is 
afgesproken intern mogelijkheden voor draagkracht te onderzoeken om op 
termijn een verplaatsing te overwegen.  

De mogelijkheden voor uitbreiding van parkeerruimte zijn eerder onderzocht. 
Op het terrein achter en naast de speeltuin is het aanbrengen van 
parkeerruimte uitgesloten. Een aantal jaren geleden is de huifkarlijn ingesteld. 
Dit werkt nu naar tevredenheid, maar ons college ziet het niet als de meest 
geschikte structurele oplossing. Ons college hecht grote waarde aan het hebben 
en in stand houden van deze speeltuin, die een belangrijk onderdeel vormt van 
het recreatieve product van onze gemeente. 

Met de beheerders van de omliggende terreinen heeft eerder overleg 
plaatsgevonden. 
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Programma 2 Algemene infrastructurele werken 
 
Leefbaarheidprojecten (025) 
 

 Vragen 

1. 

SGP 

 

We zien in de PB dat er diverse plannen zijn die gefinancierd worden uit de 
‘tweede ronde van de Maasvlaktegelden’. Is over de besteding van deze gelden 
al een definitief akkoord bereikt, en wordt de gemeenteraad in de toekomst 
vooraf betrokken bij de eventuele besteding van een nieuwe ronde 
Maasvlaktegelden? 

2. 

CDA 

 

 

 

VVD 

 

Er staat EUR 250.000 gebudgetteerd voor de rivalitasering van de ring van 
Ouddorp. Denkt u dat dit voldoende middelen zijn of is er sprake van 
cofinanciering? 

 

Verkeersluw maken van het centrum van Ouddorp. 

Wij stellen ons voor het centrum niet alleen verkeersluw te maken maar ook 
zodanig in te richten dat bewoners en toeristen  kunnen “flaneren”. 

Hoe zal de besluitvorming verlopen ? 

3. 

PvdA 

 

Het uitvoeren van de leefbaarheidsprojecten. 

Zijn de te ontvangen bijdragen voor deze projecten al helemaal zeker?. Zijn ze 
al ontvangen? Zo niet, wanneer is dit te verwachten? 

4. 

VVD 

 

 

 

CU 

 

Voor wat betreft de € 200.000 leefbaarheidprojecten aan de Mekkerstee vragen 
wij ons af of die gelden aan de Mekkerstee zelf worden uitbetaald en  zo ja, 
welke controle daarover plaatsvindt. 

 

Leefbaarheidproject De Mekkerstee heeft onze instemming, de ChristenUnie 
vraagt zich echter wel af wat te doen met eventueel toekomstige gelijksoortige 
verzoeken. Wat is er geregeld nu de gemeente zodanig grootte bedragen aan 
een particulier ter beschikking stelt? Wij denken hierbij aan instandhouding en 
aan terugbetaling in geval van verkoop binnen 5 of 10 jaar na verstrekking? 
Wat is er nu geregeld ter controle van de investering door de gemeenteraad?     

5. 

VGB 

 

Welke middelen verwacht u, aanvullend op de beschikbare Maasvlaktegelden, in 
te zetten voor revitalisering van de Ring van Ouddorp? Wanneer wilt u deze in 
de financiële cyclus opnemen? Wanneer staat revitalisering van de Ring van 
Ouddorp in de planning? 
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 Antwoorden 

1. In de programmabegroting worden vier projecten genoemd die gefinancierd 
worden uit de “tweede ronde van de Maasvlaktegelden”. Inmiddels is van de 
gemeente Rotterdam op deze projecten instemming verkregen.  

De burgemeester heeft u een memo in het vooruitzicht gesteld over wat nu 
precies is afgesproken in het Akkoord Alders en wat de huidige stand van zaken 
is. In deze memo zal ook worden ingegaan op de vraag op welke wijze de 
gemeenteraad in de toekomst zal worden betrokken bij de verdere uitvoering 
van de projecten in het kader van het Akkoord Alders. 

U kunt deze memo nog dit kwartaal tegemoet zien. 

2. Op 8 oktober jl. heeft het eerste overleg plaatsgevonden binnen de Projectgroep 
Ring Ouddorp. Van gedachten is gewisseld over knelpunten en 
oplossingsrichtingen. Maandelijks wordt gewerkt aan de voortgang. De 
stuurgroep adviseert over de resultaten van de projectgroep aan ons college. In 
de projectgroep zijn vertegenwoordigers van de OVO, niet georganiseerden, 
bewoners, centrummanagement e.a. aanwezig. Ons college zal het afgeronde 
plan (uiteraard) op een informatieavond aan de burgers tonen. Uw commissie 
Grondgebiedzaken zal in het proces worden betrokken. Daarbij zal het 
inrichtingsplan aan u worden voorgelegd. 

Binnen de Leefbaarheidprojecten is een bedrag van € 250.000,- opgenomen 
voor dit werk. Getracht wordt medefinanciers te vinden in de vorm van subsidie 
e.d. 

3. De gemeente Rotterdam heeft ingestemd met de vier aangedragen projecten 
van de gemeente Goedereede. De gelden zijn door ons nog niet ontvangen. De 
financiering van deze projecten zal anders lopen dan bij het 
Leefbaarheidsproject Vrijheidsweg. Wij zullen met betrekking tot de vier 
gehonoreerde projecten te gelegener tijd een voorschot vragen, waarna per 
project een afrekening zal plaatsvinden.  

4. Op dit moment wordt door De Mekkerstee hard gewerkt aan een concreet plan, 
met kostenbegroting. Als dit plan de goedkeuring van het college van 
burgemeester en wethouders kan wegdragen, zal uitdrukkelijk aandacht worden 
besteed aan de vraag aan wie en onder welke voorwaarden de gemeentelijke 
bijdrage beschikbaar wordt gesteld. Voorkomen moet onder meer worden dat er 
ongeoorloofde staatssteun plaatsvindt. 

Een en ander is al meerdere malen besproken met de projectleider bij de 
gemeente Rotterdam. 

Wij menen op dit moment met deze beantwoording te kunnen volstaan en 
zullen u over de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. 

5. Op dit moment is niet aan te geven hoeveel middelen, aanvullend op de 
beschikbare Maasvlaktegelden, nog ingezet moeten worden. Eerst als er een 
concreet plan is kan een kostenberekening worden gemaakt.  

Uitvoering van het plan is voorzien in de tweede helft van 2008. 
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Programma 3 Betaalde dienstverleningen 
 
Bouw/woning/welstandstoezicht (032) 
 

 Vragen 

1. 

CDA 

 

 

PvdA 

 

Wanneer kunnen we de voortgang verwachten van de evaluatie van de 
welstandsnota? 

 

Het evalueren van de nota en goede communicatie vooraf over de geldende 
welstandseisen. 

Wanneer wordt dit in gang gezet en wanneer zal het gereed zijn? 

2. 

PvdA 

 

Het opstellen van een bouwbeleidsplan 

Wanneer is dit plan gereed? 

3. 

PvdA 

 

Het verbeteren van het welstandsraadpleegsysteem door verder invoeren van 
de sneltoetscriteria. Wat is hier de status van? 

 Antwoorden 

1. In 2004 is in eilandelijk verband gewerkt aan de opstelling van welstandsnota’s 
voor de diverse gemeenten. Hiervoor was toen het adviesbureau BRO 
ingehuurd. 

Getracht is om eilandelijk te komen tot een evaluatie van de vastgestelde 
nota’s. Gebleken is echter dat de andere gemeenten hier aan een andere 
prioriteit geven. Bij de opsteller van de welstandsnota hebben wij een offerte 
gevraagd voor de actualisering. Deze actualisering zal in nauw overleg met de 
welstandscommissie en ook met uw raad plaatsvinden. De verwachting is dat in 
januari met de evaluatie kan worden gestart. Evaluatie van het 
welstandsraadpleegsysteem maakt hier deel van uit. Als het nieuwe 
welstandsbeleid is vastgesteld, zal hierover goede communicatie met de 
burgers plaatsvinden. Wij denken daarbij aan de uitgifte van een huis-aan-huis 
brochure en aan uitgebreide informatie op de website. 

2. De bedoeling is om dit kwartaal met het opstellen van het bouwbeleidsplan te 
starten en het in het eerste kwartaal van 2008 te laten vaststellen. Inmiddels is 
het handhavingsplan 2008 in concept gereed. In dit plan is aangegeven op 
welke wijze de gemeente met de bouwinspecties omgaat. Hierop kan nu 
worden voortgeborduurd met de opstelling van een bouwbeleidsplan. De 
bedoeling is om dit plan in eigen beheer op te stellen. Het zal een pragmatisch 
stuk zijn waarin de administratieve organisatie (mandaat, functiescheiding, 
termijnbewaking, overlegstructuur etc.) en de vergunningverlening worden 
beschreven. Bij de opstelling van het plan zal - zoals de Rekenkamercommissie 
heeft voorgesteld - tevens worden bezien of in het bouwvergunningproces 
efficiencywinst kan worden behaald. 
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 Antwoorden - vervolg  

3. Door de gemeenteraad zijn dit jaar nieuwe sneltoetscriteria vastgesteld. Het 
verzoek van de raad was om deze criteria zo spoedig mogelijk in te voeren en 
de lat vervolgens steeds hoger te leggen waardoor op den duur steeds minder 
aanvragen aan de welstandscommissie hoeven te worden voorgelegd. Het is 
helaas nog niet gelukt om de sneltoetscriteria goed in te voeren. Dit is te wijten 
aan capaciteitsgebrek enerzijds en aansluitproblemen met het softwarepakket 
anderzijds. Getracht wordt te bereiken dat in ieder geval vanaf 1 januari 
aanstaande met de nieuwe sneltoetscriteria kan worden gewerkt. In de 
voorjaarsnota zullen wij u hierover nader informeren waarbij wij zullen 
aangegeven hoeveel aanvragen op basis van de criteria zonder inschakeling van 
de welstandscommissie konden worden afgedaan.  
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Programma 3 Betaalde dienstverleningen 
 
Reiniging (033) 
 

 Vragen 

1. 

CDA 

 

Wordt in de begroting rekening gehouden met de extra inkomsten van de 
groene en bruine containers? 

2. 

PvdA 

 

Pagina 39: Tabel storttarieven. Ons is opgevallen dat de tarieven voor het 
storten van zowel schoon als vuil puin met fors zijn gestegen (respectievelijk 13 
en 15,4%) evenals het tarief voor Groen afval (8,7%).  

Wat is de reden voor deze in verhouding met de andere soorten grof vuil zoveel 
hogere stijging? Wordt hiermee niet het risico op illegaal storten veel groter? 

 Antwoorden 

1. 

 

Door het aanbrengen van de stickers op de containers komt er een fors aantal 
mutaties naar voren. Er is wel een hogere opbrengst te verwachten, maar dat 
brengt een verlaging van de afvalstoffenheffing met zich mee. Per saldo zijn er 
dus geen extra inkomsten. De kostendekkendheid mag de 100% niet 
overschrijden. 

2. Uitgangspunt voor de gemeente is dat de tarieven kostendekkend zijn. Als de 
stortkosten hoger worden, wordt deze stijging doorberekend. 

Daarnaast is uitvoering gegeven aan de in ISGO-verband gemaakte afspraak 
om de tarieven eilandelijk af te stemmen. 
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Programma 3 Betaalde dienstverleningen 
 
Riolering (034) 
 

 Vraag 

1. 

SGP 

 

U gaat in 2008 een onderzoek doen naar de eventuele noodzaak van het 
invoeren van een bestemmingsheffing van de nieuwe zorgtaken inzake GRP. 
Graag willen we meer duidelijkheid over de beoogde bestemmingsheffing. 

 Antwoord 

1. Door het feit dat de gemeenten een zorgplicht voor het grondwater kunnen 
krijgen ten gevolge van nieuwe wetgeving heeft ons college het voornemen te 
onderzoeken welke gevolgen dit zal hebben voor het gemeentelijk beleid. Ons 
college heeft de consequenties hiervan nog niet geheel in beeld. 
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Programma 4 Onderwijs 
 
Onderwijs algemeen (041) 
 

 Vragen 

1. 

CDA 

 

Ligt het voor de hand dat, zoals bij de middelbare scholen het School 
Maatschappelijk werk deels gefinancierd wordt door de gemeente en mede deels 
door de scholen zelf, dit nu ook gaat gebeuren bij het School Maatschappelijk 
werk voor basisscholen? 

2. 

PvdA 

 

Uitzoeken welke vergoedingen scholen krijgen en waar bundeling en/of 
uitbreiding noodzakelijk is. Tevens evalueren van de procedure met betrekking 
tot schades.  

Over welke vergoeding wordt hier gesproken? Betreft het hier vergoeding van 
schades aan de buitenkant van de gebouwen? Zo ja, hoeveel schadegevallen 
zijn dit en hoe hoog zijn die kosten? Worden die kosten ook verhaald op de 
daders (voor zover bekend)? 

3. 

CU 

 

Op welke wijze wordt de GOA projectgroep betrokken bij het opstellen van de 
nieuwe notitie die u aankondigt op basis van evaluatie van de notitie “Een kans 
rijker”? 

 Antwoorden 

1. In het eerste uitvoeringsjaar (schooljaar 2007-2008) wordt School 
Maatschappelijk Werk (SMW) volledig betaald uit de Regionale Agenda 
Samenleving (RAS). In het schooljaar 2008-2009 wordt SMW voor 50% 
gefinancierd uit de RAS en voor 50% door de scholen. Vanaf het schooljaar 
2009-2010 wordt 50% door de gemeenten gefinancierd en 50% door de 
scholen. In het besturenoverleg is SMW de komende tijd een vast agendapunt. 
Op basis van de ervaringen en de financiële consequenties wordt besloten of 
SMW al dan niet wordt voortgezet in 2008 e.v. volgens voorstel. 

2. Uitgezocht dient te worden welke vergoedingen de scholen krijgen van de 
gemeente, waar bundeling mogelijk is en waar uitbreiding noodzakelijk is. 
Voorbeelden hiervan zijn vergoeding Kunstmenu, subsidie Anne Frank Krant en 
Pak je Kans.  

In het geval van vandalismeschade is de gemeente aansprakelijk, zoals ook is 
opgenomen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Goedereede. Het betreft hier voornamelijk vergoedingen van schades aan de 
buitenkant van de scholen. In de periode 2007 (tot 1 september) zijn zeven 
schadegevallen gemeld tot een totaal € 6.000,-. Voor zover de daders bekend 
zijn, worden de kosten ook verhaald. 

3. Op basis van de notitie “Een kans rijker” vindt een primaire evaluatie plaats 
waarna door middel van een nieuwe notitie nieuw beleid opgesteld zal worden. 
In de nieuwe notitie zal ook een gedeelte van het huidige beleid en uitvoering 
daarvan zoals project “Ik ben Bas”, observeren en deskundigheidsbevordering 
opgenomen worden. Hiervoor is een nieuw projectteam gevormd waarin alle 
deelnemers binnen het GOA-beleid (peuterspeelzalen, onderbouw basisscholen 
(zowel openbaar als bijzonder), bibliotheek, consultatiebureau, opvoedbureau 
en gemeente) zijn vertegenwoordigd. Vanuit de deelnemers zal een 
projecttrekker worden gezocht. 
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Programma 4 Onderwijs 
 
Bijzonder onderwijs (043) 
 

 Vragen 

1. 

CDA  

 

VGB 

 

 

CU 

 

Hoe staat het met de ontwikkeling van de Beatrix School?  

 

Komen met de plannen voor ver- of nieuwbouw van de Beatrixschool de 
investeringen in de Meerjaren Onderhouds Planning voor dit gebouw te 
vervallen? 

 

De verbouw of herbouw van de Beatrixschool lijkt ons geen risico, maar een 
vaststaand gegeven, waarom is er gekozen van het opvoeren van een pm post? 
Waarom niet bijvoorbeeld een voorbereidingskrediet?  

2. 

PvdA 

 

Het schrijven van een nota Lokaal onderwijsbeleid. 

Gaat het hier om een nota voor zowel Bijzonder als Openbaar onderwijs. Zo 
niet, is dit dan niet een taak voor de Sopogo? 

 Antwoorden 

1. In 2007 hebben wij een proces van verbouw/nieuwbouw van Koningin 
Beatrixschool opgestart. Hiermee geven wij invulling aan het uitgangspunt om 
zorg te dragen voor een adequate huisvesting van deze school. 

Op 30 maart 2007 heeft overleg plaatsgevonden over de door de school 
opgestelde notitie “Huisvesting Koningin Beatrixschool voor basisonderwijs 
Ouddorp, Van Oud naar Nieuw”. Vervolgens heeft op 28 juni 2007 een 
presentatie plaatsgevonden van twee architecten over de mogelijkheden rond 
verbouw en nieuwbouw. Op 1 november 2007 zal overleg plaatsvinden over de 
(on)mogelijkheden en haalbaarheid. 

Het verder uitwerken van de verbouw/nieuwbouwplannen op de huidige locatie 
zal, afhankelijk van de besluitvorming, in 2008 plaatsvinden. Het opvoeren van 
de verbouw/nieuwbouw van de Beatrixschool is als risico en niet als vaststaand 
gegeven benoemd. Reden hiervoor is dat er vooralsnog geen besluit is genomen 
over verbouw dan wel nieuwbouw. Als gevolg hiervan kunnen de kosten nog 
niet worden geraamd. Zodra de keuze is gemaakt, kan een en ander worden 
doorgerekend en in de kadernota 2009 worden opgenomen. De in de Meerjaren-
Onderhouds-Planning opgenomen investeringen groot onderhoud worden 
vooralsnog niet uitgevoerd, maar gereserveerd voor de verbouw/nieuwbouw. 

Bij de voorbereiding van “De gronden van Breen” is het schoolbestuur de 
mogelijkheid geboden om de nieuwbouw van deze school in te passen in dit 
plan. Het schoolbestuur heeft toen echter voorkeur uitgesproken voor herbouw  
c.q. nieuwbouw op de bestaande locatie. De kosten zijn als p.m.-post 
opgenomen omdat op deze op dit moment niet bekend zijn. Daarom is het op 
dit moment niet mogelijk om in de begroting een post op te nemen dan wel een 
voorbereidingskrediet te voteren. 

2. Het opstellen van een nota Lokaal Onderwijsbeleid heeft betrekking op zowel 
het openbaar als het bijzonder onderwijs. Doel van de nota is het beschrijven 
van de lokale onderwijstaken, zodat er een beleidskader ontstaat waarin voor 
alle basisscholen duidelijkheid ontstaat over de diverse geldstromen en 
subsidievormen. Deze nota zal bij voorkeur aansluiten bij de (regionale) nota 
jeugdbeleid. 
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Programma 4 Onderwijs 
 
Speciaal onderwijs (044) 
 

 Vraag 

1. 

PvdA 

 

Pagina 18: … vervolgens zijn de nieuwe criteria ook daadwerkelijk doorgevoerd 
moeten worden. 

Wat wordt hier bedoeld? De tekst maakt niet duidelijk of de criteria nu wel of 
niet zijn doorgevoerd. 

 Antwoord 

1. Het leerlingenvervoer is een open-einde-regeling (de middelen volgen de 
vraag). Om dit zo veel mogelijk in de hand te houden zal bekeken worden op 
welke wijze het leerlingenvervoer uitgevoerd wordt. Basis hiervoor is een 
onderzoek dat momenteel door ProTender wordt uitgevoerd om te bepalen 
waaruit de forse kostenstijging van de jaren 2006 en 2007 is voortgekomen.  

Naar aanleiding van het onderzoek is het vervolgens aan uw gemeenteraad om 
eventueel (nieuwe) criteria vast te stellen op grond waarvan leerlingen mogen 
deelnemen aan het leerlingenvervoer. Op basis van het uitgevoerde onderzoek 
en de geformuleerde nieuwe criteria kan desgewenst de verordening worden 
aangepast. Die verordening dient overigens, vanwege de gezamenlijke 
uitvoering, wel eilandelijk te worden afgestemd. 
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Programma 5 Verblijfsvoorzieningen (wonen/recreëren) 
 
Sport (052) 
 

 Vraag 

1. 

VVD 

 

Is inmiddels geregeld het recht van opstal voor de betrokken 
sportverenigingen? 

 Antwoord 

1. Met de voetbalverenigingen zijn nieuwe huurovereenkomsten aangegaan (deze 
bevinden zich momenteel in de ondertekeningfase). Gelijktijdig hiermee wordt 
aan de verenigingen een privaatrechterlijke vergunning verleend. Deze heeft 
dezelfde juridische waarde als het recht van opstal, maar kan gevestigd worden 
zonder tussenkomst van een notaris (hetgeen voor de verenigingen goedkoper 
en voor beide partijen eenvoudiger bij wijziging is). Na ondertekening door de 
voetbalverenigingen zal met de ijsclubs en met tennisvereniging Stellendam 
eenzelfde traject worden gelopen. 
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Programma 5 Verblijfsvoorzieningen (wonen/recreëren) 
 
Zwembad (053) 
 

 Vragen 

1. 

PvdA 

 

Pagina 53: Het beleidskader – zwembad. De vijf grootste investeringen zijn buiten het 
(onderhouds)plan gehouden, twee ervan zijn opgenomen in de investeringsparagraaf. 
Waaruit bestaan de overige drie investeringen? Kunt u ons een inschatting geven van de 
te verwachten kosten hiervan? 

2. 

VVD 

 

 

 

 

VGB 

 

Voor wat betreft de investering zwembad. 

Wij zien toch ieder jaar een bedrag van € 200.000 tekort in het zwembad Stellendam. 
Plus alle investeringen die het zwembad vergt. Wij vinden dat toch een fors bedrag. 
Graag zien wij dit punt eens terug op de agenda. Is dat mogelijk?  

 

Welke acties kunnen wij van u verwachten om het tekort op het zwembad terug te 
dringen? Welk exploitatieresultaat vindt u acceptabel? Hoe denkt u over privatisering 
van het zwembad? 

3. 

VVD 

 

Ook ten aanzien van dit punt merken wij op dat het buitengewoon onhandig is dat een 
groot deel van oktober het zwembad is gesloten wegens vervanging dakbedekking. Dit 
terwijl Duitse gasten volop aanwezig zijn in onze gemeente. De maand oktober kan nog 
veel opbrengen. Kan hier in het vervolg rekening mee worden gehouden? 

 Antwoorden 

1. Naast de in de investeringsparagraaf 2008-2011 genoemde investeringen gaat het om 
de volgende investeringen: 

� Vervanging kunststof kozijnen in 2030    € 185.000 

De levensduur van kunststof kozijnen is normaal gesproken 40 jaar (bouw zwembad 
1988). Om te voorkomen dat alle voorzieningen die technisch gezien worden 
gegarandeerd voor 40 jaar, allemaal in 2028 moeten worden vervangen is er een 
fasering aangebracht. Inmiddels zijn wel twee nooduitgangen vervangen ten laste van 
regulier onderhoud. 

 

� Vervanging tegelwerk zwembad in 2028   € 265.000 

Ook het tegelwerk is gegarandeerd voor een periode van 40 jaar. Tegels die kapot, 
gescheurd zijn, worden vervangen tijdens jaarlijks het onderhoud.  

 

� Vervanging WKK Warmtekrachtkoppeling in 2024  € 146.000 

(opwekken elektriciteit en warmte)  

Aangeschaft in 2004; levensloop 20 jaar. De vervanging is voorzien in 2024. Dit betreft 
alleen de installatie. De exploitatiekosten zitten jaarlijks in de begroting.  
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 Antwoorden – vervolg  

2. Er wordt jaarlijks zoveel mogelijk aangehaakt bij de promotieactiviteiten van het 
Nationaal Platform Zwembaden.  

Zo hebben we in 2007 meegedaan aan de koekactie met Peijnenburg. Daarnaast biedt 
Neeltje Jans een dagarrangement aan waarbij een zwembadbezoek aan ons zwembad 
wordt aangeboden. Ook worden in samenwerking met de beheerster van de bar in het 
zwembad en de scholen partijtjes (bijvoorbeeld eindejaarsfeestjes e.d.) georganiseerd in 
het zwembad. In 2008 wordt opnieuw contact opgenomen met de plaatselijke VVV 
teneinde de mogelijkheden van een dagarrangement te onderzoeken.  

Ten aanzien van de privatisering merken wij op dat dit vooralsnog op onze bestuurlijke 
agenda staat. Wel zullen in combinatie met de toekomstige ontwikkelingen rond 
Stellendam – Havenkanalen de mogelijkheden worden onderzocht naar een andere vorm 
van exploitatie. 

Het rendement van ons zwembad ligt de afgelopen jaren op ruim 50%. Naar 
verwachting stijgt dit rendement de komende jaren zelfs naar 57%. Benchmarkcijfers 
geven aan dat een exploitatietekort van 45% (zoals bij ons het geval is) laag mag 
worden genoemd.  

Het animocijfer voor ’t Zuiderdiep is ruim 11. In den lande wordt gerekend met 
animocijfers tussen 5 en 6. (Animocijfer is het aantal bezoekers gedeeld door het aantal 
inwoners van de gemeente). 

3. Het vervangen van de dakbedekking is een tijdrovend karwei dat sterk wordt beïnvloed 
door de weersomstandigheden. Gewoonlijk is het zwembad in de maand december twee 
weken dicht voor onderhoud. Het meest logische zou dus zijn om in die periode het werk 
uit te voeren. De aannemer heeft echter aangegeven dat het niet mogelijk is om, in 
verband met de weersomstandigheden, in die periode een dergelijk karwei uit te voeren. 
Ook november zou al risicovol zijn. Oktober is de minst slechte keuze. Daarom is 
gekozen voor de oplossing voor en na de herfstvakantie van de regio’s zuid en midden. 
Ervaringen uit andere jaren hebben ons geleerd dat de Duitse gasten niet massaal naar 
het wembad komen wanneer zij herfstvakantie hebben. Dat zij vakantie hadden was ons 
uiteraard wel bekend. Echter het vervangen van de dakbedekking kon niet langer 
wachten. Het mag voor zich spreken dat de geplande sluiting van het zwembad in 
december komt te vervallen. De eerstvolgende keer dat de dakbedekking volgens plan 
moet worden vervangen is rond het jaar 2025. 
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Programma 5 Verblijfsvoorzieningen (wonen/recreëren) 
 
Openbaar groen (056) 
 

 Vragen 

1. 

CDA 

 

 

CU 

 

De kwekerij naast de voetbalvelden van Ouddorp blijft een jaar langer open. 
Wat is hiervan de oorzaak? 

 

De ChristenUnie is blij met uw beslissing de kwekerij te sluiten, heeft u al een 
nieuwe bestemming van deze grond? Levert dit mogelijk geld op? 

 

2. 

CDA 

 

 

 

VVD 

 

Diverse vervangingen van o.a. gladheidbestrijding, Unimog, materiaal voor de 
ORB e.d. worden voorgesteld in de investeringsbegroting. Worden deze 
vervangen op basis van boekhoudkundige motieven of omdat ze technisch 
vervangen dienen te worden?  

 

De investeringen kooimaaier, tractor, ORB motoren, ORB Unimog staan voor 
2008 op de begroting. 

Hoe wordt bepaald of deze investeringen nog een jaar kunnen worden 
uitgesteld? 

 Antwoorden 

1. De kwekerij zal in beginsel per 1 januari a.s. niet meer als zodanig in gebruik 
zijn. De nog aanwezige planten, bomen en dergelijke zullen dan in de 
plantsoenen en nieuwe plantvakken zijn verwerkt. Een nieuwe bestemming is 
nog niet gevonden. 

2. Aan de hand van de technische staat van de activa wordt bepaald of de 
geplande vervanging moet worden uitgevoerd op het geplande tijdstip, of een 
jaar eerder of een jaar later.  

Bij het opvoeren van investeringen bij de kadernota wordt niet het principe 
toegepast van “automatisch herinvesteren omdat het activum economisch is 
afgeschreven”, maar wordt gekeken naar de geschatte nog resterende 
technische levensduur. Aangezien hier een inschatting gemaakt wordt voor de 
planperiode van vier jaren, kan de daadwerkelijke technische noodzaak zich wel 
eens een jaar eerder of later voordoen dan bij de kadernota ingeschat is. 
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Programma 5 Verblijfsvoorzieningen (wonen/recreëren) 
 
Bevorderen toerisme (058) 
 

 Vragen 

1. 

SGP  

 

 

 

CDA 

 

Voor de bevordering van het toerisme en de uitwerking van o.a. de plannen 
van het Innovatieplatform dient een innovatiemanager aangesteld te worden. 
Bent u ook van mening dat deze manager door zowel gemeente en provincie 
als het bedrijfsleven bekostigd moet worden?  

 

Dwars door de begroting wordt de aanwezigheid van de Innovatiemanager als 
heel belangrijk voorgesteld; er wordt in de begroting veel opgehangen aan 
deze Innovatiemanager. Des ondanks wordt deze innovatiemanager niet 
opgenomen in begroting. Kunt u rijmen? 

2. 

VVD 

 

 

 

 

 

 

VGB 

 

Bevorderen toerisme: Er staan veel grote projecten op stapel mbt dit punt.  

Participatie in uitvoering zicht op de Grevelingen 

Participatie in uitvoering Haringvliet Hollandsch Diep, innovatiemanager, 
elkweervoorzieningen etc. Zijn hier al gelden voor gereserveerd? 

Is het niet verstandig om bedragen in de begroting op te nemen zodat ook 
beter subsidies kunnen worden aangevraagd?  

 

U noemt diverse actiepunten ter bevordering van het toerisme. Verwacht u 
hiervoor geen kosten? 

3. 

VGB 

 

Kunt u aangeven waarom u het Innovatieplatform Kop van Goeree en de 
Ontwikkeling Brouwersdam als risico opneemt, terwijl dit naar onze mening 
eerder een (te verwachten) investering betreft? Welke fluctuaties verwacht u? 

 Antwoorden 

1. Ons college hecht veel waarde aan de aanstelling van een Innovatiemanager. 
De functionaris zal vooral een toegevoegde waarde hebben op het bevorderen 
van innovatie (ideeënrijkdom), externe oriëntatie waardoor maatschappelijke 
allianties ontstaan, een goede informatievoorziening en de keuze van een juist 
communicatietraject, het lobbyen en subsidiewerving en daarnaast ook een 
aantal uitvoerende taken op zich nemen. Behalve over de taak hebben wij ook 
nagedacht over de plaats waar deze medewerker het best kan worden 
ondergebracht en onze verwachting is dat ook op dit punt wel 
overeenstemming kan worden bereikt. Het grootste probleem vormt de 
financiering van deze functionaris. Het is billijk dat niet uitsluitend de gemeente 
maar ook provincie, wellicht het ISGO en ook het bedrijfsleven aan de 
bekostiging van deze functionaris bijdragen. Als op deze drie punten (te weten 
dus taak, plaats en kosten) overeenstemming bestaat, zullen wij u aan uw raad 
een voorstel over de aanstelling van deze functionaris voorleggen. 
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 Antwoorden – vervolg  

2. Voor wat betreft deelname in de uitvoeringsorganisatie Zicht op de Grevelingen 
wordt de raad verzocht een bedrag in de voorjaarsnota bij te ramen voor dit 
doel. De overige zaken zijn nog niet concreet genoeg om hiervoor gelden te 
reserveren. Wel wordt er via het zogenaamde 'inflatiepotje' aan reservering 
van gelden gedaan. Ten behoeve van collectieve recreatieve voorzieningen zijn 
er gelden gereserveerd in het kader van compensatiegelden aanleg Tweede 
Maasvlakte. Het project Deltamare zal door initiatiefnemers aangemeld worden 
bij het stimuleringsfonds Voordelta. 

Bij nieuwe projecten zal er door middel van PPS-constructies door project-
ontwikkelaars meegefinancierd kunnen worden aan een gebiedsontwikkeling 
(bijvoorbeeld projecten Zicht op de Grevelingen/Brouwersdam).  

3. Ons college heeft een sluitende begroting aan uw raad voorgelegd. De 
uitwerking van het rapport van het Innovatieplatform en de Ontwikkeling van 
de Brouwersdam kunnen financiële gevolgen voor de gemeente hebben die niet 
in de begroting zijn opgenomen. Daarom zijn deze als (financieel) risico 
benoemd.  
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Programma 6 Zorg en welzijn 
 
Werkgelegenheid (062) 
 

 Vraag 

1. 

CU 

 

Voldoet re-integratie project Klus en Werk aan de behoefte en de 
verwachtingen? 

 Antwoord 

1. Ja, het project klus en werk voldoet aan de verwachtingen. De gemeente 
Goedereede heeft 2,5 fte ingekocht. Deze fte’s zijn steeds gevuld, behoudens de 
momenten van doorstroming. Over de periode 1 juli 2006 tot en met maart 
2007 heeft de gemeente elf kandidaten aangemeld, waarvan vijf kandidaten zijn 
uitgestroomd naar reguliere arbeid. Een kandidaat is verhuisd buiten de 
gemeente Goedereede, waardoor de WWB-uitkering en het traject is afgesloten. 
Voor twee kandidaten is een WSW-indicatie gevraagd en afgegeven. De overige 
drie zijn nog volop in ontwikkeling in het traject. 
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Programma 6 Zorg en welzijn 
 
Wet Sociale Werkvoorziening (062) 
 

 Vraag 

1. 

CDA 

 

Wat zijn de (financiële) gevolgen voor de gemeente Goedereede van de Wet 
Sociale Werkvoorziening? 

 Antwoord 

1. Er is thans nog geen volledig inzicht in de te maken beleidskeuzes en daarmee 
de (financiële) gevolgen van de nieuwe Wet sociale werkvoorziening (nWsw). 
Momenteel onderzoeken wij, conform de door uw raad op 28 juni 2007 gestelde 
kaders, de wijze waarop wij invulling kunnen en willen geven aan onze 
regiefunctie en onze eigen verantwoordelijkheid als werkgever. De 
consequenties hiervan zullen te zijner tijd aan u worden voorgelegd. Ook de 
verdere uitbouw c.q. implementatie van de strategische visie uitvoering 
modernisering WSW op Goeree-Overflakkee zullen wij hierbij betrekken. 
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Programma 6 Zorg en welzijn 
 

Collectief Vraagafhankelijk vervoer (064) 
 

 Vraag 

1. 

PvdA 

 

Optimaliseren van het gebruik van het Collectief Vraagafhankelijk vervoer / 
Regiotaxi Goeree Overflakkee. 

Wat zijn de resultaten inzake het CVV tot nu toe en wat zijn de verbeterpunten? 
Idem voor de regiotaxi. 

 Antwoord 

1. Het aantal pashouders van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) zijnde 
de Regiotaxi Goeree-Overflakkee loopt gelijk met de prognose van het bestek 
dat eerder gemaakt is voor wat betreft het gebruik van de pashouders lopen we 
enigszins achter op de prognose. Het gebruik van Openbaar Vervoer loopt op dit 
moment nog achter op de prognose.  

In eilandelijk verband wordt onderzocht hoe we het gebruik kunnen stimuleren. 
Dit zal in ieder geval gebeuren door middel van promotie. Daarnaast zijn we 
voornemens in 2008 een enquête onder de pashouders uit te zetten.  

Aandachtspunt richting de vervoerder is de wachttijd. De gebruikers blijken 
nogal eens lang te moeten wachten. Dit geldt met name bij het ziekenhuis in 
Dirksland. Daarnaast dient de klachtenregeling bij de vervoerder inzichtelijker te 
worden. Voor beide aandachtspunten geldt dat hier op door het ISGO wordt 
ingespeeld.  
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Programma 6 Zorg en welzijn 
 
Kinderdagopvang (068) 
 

 Vraag 

1. 

SGP 

 

Heeft de schaalvergroting naar één eilandelijke peuterspeelzaalinstelling 
consequenties voor een Peuterspeelzaal die hierin eventueel niet mee doet? 

 Antwoord 

1. De schaalvergroting naar één eilandelijke peuterspeelzaalorganisatie heeft 
inderdaad consequenties voor peuterspeelzaal Amalia, die niet in dit regionale 
proces wil deelnemen. Ons college zal uw raad een voorstel doen of in het kader 
van behoorlijk bestuur de peuterspeelzalen in onze gemeente gelijk dienen te 
worden behandeld door middel van het opstellen van beleidsnota 
peuterspeelzaalwerk. Achterliggende gedachte is dat hiermee alle 
peuterspeelzalen in onze gemeente dezelfde kwaliteit en voorzieningenniveau 
kunnen bieden. 
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Programma 7 Ruimtelijke aspecten 
 
Bestemmingsplannen (071) 
 

 Vragen 

1. 

SGP 

 

In de PB wordt gesproken over het op te stellen bestemmingsplan 
Zuiderdieppolders. Wat ons betreft is dit nog geen gelopen race. Hoe staat het 
met de planvorming voor de omlegging van de zoetwatervoorziening ten westen 
van Stellendam? 

2. 

SGP 

 

In 2008 wordt aan diverse plannen gewerkt. In het overzicht missen we de 
‘entree Goedereede’. Betekent dit, dat er in 2008 geen voorstellen rondom de 
eventuele nieuwe invulling verwacht worden? 

3. 

SGP 

 

Begin dit jaar heeft de raad een motie aanvaard waarin gevraagd wordt naar 
een onderzoek  inzake de verbetering van de communicatie rondom wijzigingen 
van bestemmingsplannen. Wanneer komt u met concrete voorstellen hiervoor? 

4. 

SGP 

 

Op 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) 
van kracht geworden. Welke consequenties heeft dit voor de gemeente en 
welke voorstellen kunnen we hieromtrent verwachten? 

5. 

SGP 

 

U merkt de invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) aan 
als een risico. Zijn de te herziene bestemmingsplannen hier inmiddels op 
aangepast, en wanneer kunnen we een plan van aanpak verwachten? 

6. 

CDA 

 

Wanneer kunnen we kennis nemen van het concept voorontwerp 
recreatieterreinen? 

 Antwoorden 

1. Gevraagd is naar de planvorming rond de omlegging van de zoet-
watervoorziening ten westen van Stellendam. Wij nemen aan dat gedoeld wordt 
op de zoetwatervoorziening ten oosten van de bebouwde kom van Stellendam. 
Wij kunnen hierover melden dat door het Waterschap Hollandse Delta een 
aantal alternatieven is ontwikkeld voor de betreffende watergang. Deze 
alternatieven worden momenteel door DLG doorgerekend. Naar verwachting zal 
eind november ter zake een nader voorstel (voor een alternatief) worden 
ontvangen van DLG. 

2. De woningbouwvereniging heroriënteert zich op dit moment ten aanzien van de 
eventuele nieuwe invulling van deze locatie. Ons college voert hierover nauw 
overleg met de woningbouwvereniging. Uitgangspunten daarbij zijn dat evident 
is dat er ten aanzien van de kern Goedereede een dringende woningbehoefte is 
en dat behalve de Entree en terrein Goekoop geen inbreilocaties aanwezig zijn.  

Wij verwachten dat in 2008 duidelijkheid zal bestaan hoe met de entree van 
Goedereede omgegaan kan worden. 
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 Antwoorden – vervolg  

3. Deze vraag is inmiddels beantwoord in de memo van wethouder A. Admiraal 
van 11 oktober jl. die in de vergadering van de raadscommissie 
Grondgebiedzaken van 12 oktober jl. is besproken. 

4. 

 

In het kader van de nieuwe wet wordt op dit moment eilandelijk samengewerkt 
om te komen tot beleid waarin op een verantwoorde wijze met het 
archeologisch erfgoed wordt omgegaan. Gemeenten of samenwerkende 
gemeenten zijn namelijk nu verplicht om op een structurele wijze aandacht te 
besteden aan het beleidsveld archeologie. In verband hiermee en in goed 
onderling overleg heeft het ISGO opdracht verleend aan het Bureau 
Oudheidkundig Onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam (BOOR) om een 
beleidsnota op te stellen en een separaat van de nota te verschijnen 
vindplaatsenkaart en archeologische waardenkaart op te stellen. Deze nota, 
waarvan het eerste concept inmiddels verscheen, behandelt het wettelijk en 
beleidsmatig kader en gaat in het bijzonder in op de verplichtingen voor de in 
het ISGO samenwerkende gemeenten, die voortkomen uit de implementatie 
van het Verdrag van Malta in de Wet op de Acheologische Monumentenzorg. De 
notitie geeft aan hoe de gemeenten op Goeree-Overflakkee op een efficiënte en 
verantwoorde wijze in de toekomst om kunnen gaan met het archeologisch 
erfgoed. 

Overigens wordt reeds gehandeld naar de geest van deze notitie (en naar de 
geest van het Verdrag van Malta). Zo is bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de 
Gronden van Breen op een vroeg moment verkennend onderzoek gepleegd, 
waaruit bleek dat sprake is van een vindplaats. Omdat in verband met de 
voorgenomen woningbouw het bewaren van deze vindplaats ‘in situ’ (op de 
locatie zelf) niet mogelijk is, zullen binnenkort de benodigde werkzaamheden 
plaatsvinden om de vindplaats ‘ex situ’ (dus buiten de plek zelf) veilig te stellen. 

5. Wij beschikken over een actualiseringschema voor de bestemmingsplannen, 
waarin staat aangegeven welke bestemmingsplannen op welk tijdstip 
geactualiseerd dienen te worden. Op dit moment lopen wij achter op dit 
schema. Zo is nog geen aanvang gemaakt met de herziening van het 
bestemmingsplan ‘Dorpsgebied Stellendam’ (waarin ook Stellendam Zuid (fase 
I), Havenhoofd en Woonwagencentrum zijn begrepen). Wij hopen dit binnenkort 
op te pakken. 

6. De verwachting is dat het concept van het voorontwerpbestemmingsplan voor 
de recreatieterreinen in het eerste kwartaal van 2008 gereed zal zijn voor 
inspraak. 
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Programma 7 Ruimtelijke aspecten 
 
Handhaving (071) 
 

 Vraag 

1. 

CU 

 

Wordt handhavingsbeleid illegale detailhandel beschreven in het nog vast te 
stellen werkplan Handhaving 2008? 

 Antwoord 

1. Het werkplan handhaving 2008 zal in de raadscommissie van november of 
december aanstaande aan de orde komen. Het plan bevat een voorstel over de 
inzet van de beschikbare capaciteit op de handhavingstaken. Gezien de 
beperkte capaciteit zullen keuzes moeten worden gemaakt. Eén van die keuzes 
is om niet actief op illegale detailhandel te handhaven maar slechts in het geval 
van klachten (het zogenaamde piepsysteem) op te treden.  
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Programma 8 Economische en financiële aangelegenheden 
 
WOZ (084) 

 

 Vraag 

1. 

PvdA 

 

Pagina 127: Toelichting programma 8 WOZ / Belastingen. Ten gevolge van het 
uitbesteden van de belastingtaak aan het SVHW ontstaat in 2008 een voordeel 
op het product WOZ van € 45.000 en een nadeel van € 69.000 wegens de 
bijdrage aan het SVHW. Waar komt dit voordeel vandaan? Betekent dit per 
saldo dat de uitbesteding een nadeel oplevert van € 24.000 of is dit te kort door 
de bocht? 

 Antwoord 

1. Het is inderdaad te kort door de bocht geredeneerd om te stellen dat er per 
saldo sprake is van een nadeel van € 24.000,-. Wanneer uitbesteding niet had 
plaatsgevonden, had de gemeente voor nieuwe wettelijke taken ook extra 
uitgaven moeten doen. Te denken valt aan wet BAG en Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen.  

Daarnaast is van belang om te realiseren dat de genoemde bedragen 
weergegeven zijn in een toelichting op de analyse van de directe kosten in 2008 
ten opzichte van 2006. De kosten van onder andere personeel en ICT, die – bij 
uitvoering van deze taak door de gemeente – via de indirecte kosten 
toegerekend worden, zijn bij de genoemde cijfers niet betrokken. 
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Programma 8 Economische en financiële aangelegenheden 
 
Economische activiteiten (086) 

 

 Vragen 

1. 

SGP 

 

In het raadsprogramma en collegeprogramma is gesteld dat economie leidend 
moet zijn bij bestemmingsplannen. Waar kunnen wij dit terug vinden in het 
beleid van de gemeente? 

2. 

VGB 

 

Het VGB zou graag de (on)mogelijkheden in beeld krijgen van een 
stimuleringsfonds (bedoeld voor initiatieven ter stimulering van de economie) 
waarbij bijvoorbeeld een opslag op de OZB zorgt voor een structurele voeding 
van dit fonds. Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken? 

3. 

CU 

 

Wanneer kan de Beleidsvisie kampeerterreinen in de gemeenteraad worden 
besproken, welke noodzakelijk is met het vervallen van de Wet openlucht 
recreatie? 

 Antwoorden 

1. Indien economie een belangrijke rol speelt in een bepaald bestemmings-
plangebied wordt er vooruitlopend op een bestemmingsplanprocedure een 
economische visie opgesteld. Zo wordt er thans gewerkt aan een Economische 
Visie Verblijfsrecreatie en een Economische Visie Brouwersdam.  

2. Met ingang van 2006 is er al sprake van een dergelijk fonds echter dit fonds is 
afgebakend tot de toeristische sector. Om daarnaast nog eens een algemeen 
fonds te creëren voor het kunnen bekostigen van initiatieven ter stimulering 
van de economie lijkt ons een brug te ver. Een belangrijke voorwaarde die dan 
ingevuld moet worden is de wijze van voeding. Deze kan plaatsvinden 
eenmalig maar ook structureel. Zowel voor de eenmalige als de structurele 
voeding dient een bestuurlijke afweging c.q. keuze gemaakt te worden. Hierbij 
dient een afweging plaats te vinden in relatie tot andere ambities, wensen en 
behoeften van de gemeente.  

De suggestie van het toepassen van een opslag op de OZB is niet haalbaar. Dit 
zou namelijk leiden tot een algemene belastingverhoging, die ten bate van één 
sector wordt aangewend. Overigens beschikt de gemeente nagenoeg niet over 
mogelijkheden om in de toekomst extra inkomsten te genereren teneinde de 
flexibiliteit op te brengen voor het inbedden van autonome ontwikkelingen en 
nieuw beleid. Dit wordt hoogst actueel wanneer het voornemen van het Kabinet 
om de limitering van de OZB per 1 januari 2008 te laten vervallen geen 
doorgang zal vinden.  

3. Wij verwachten dat wij de Beleidsvisie kampeerterreinen in het eerste kwartaal 
van 2008 aan u zullen kunnen voorleggen. 
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Programma 8 Economische en financiële aangelegenheden 
 
Toekomstvisie (086) 
 

 Vragen 

1. 

SGP 

 

Bij de begroting 2007 heeft de raad een amendement aangenomen waarin 
20.000 euro werd vrijgemaakt voor een onderzoek naar voornamelijk het 
Havenkanaal van Stellendam. 

Dit bedrag is door u toegevoegd aan de toekomstvisie. Hoe denkt u te kunnen 
komen tot concrete plannen m.b.t. het havenkanaal, zodat hier 
uitvoeringsplannen aan gekoppeld kunnen worden, waardoor het mogelijk is om 
ook bijvoorbeeld subsidies aan te vragen? 

2. 

VGB 

 

U stelt voor om het bedrag ad. € 20.000,- voor een visie havenkanaal 
Stellendam samen te voegen met het budget voor de toekomstvisie. Het VGB is 
van mening dat met het ontwikkelen van een visie en uitwerking niet langer 
gewacht kan worden. Door beide opdrachten in één keer uit te besteden aan 
een extern bureau kunnen wellicht schaalvoordelen behaald worden. Het VGB 
verwacht als resultaat een concrete uitgewerkte visie voor het havenkanaal in 
Stellendam (dus meer dan alleen een vlekkenplan, maar ook schetsen en een 
interactief proces met betrokkenen) als verlengstuk op het rapport ‘Bronnen 
van Inspiratie’. Verwacht u dat dit haalbaar is binnen het budget van € 40.000,-
? Zo niet, welke meerkosten verwacht u?  

 Antwoorden 

1. Op 16 oktober 2007 heeft wethouder A. Admiraal een presentatie verzorgd voor 
de raadscommissie Grondgebiedzaken. In deze presentatie gaf het college 
onder andere aan dat met voorrang gewerkt wordt aan een deelvisie voor 
Stellendam. In deze deelvisie wordt concreet richting aangegeven, waardoor 
koppeling aan uitvoeringsplannen mogelijk wordt. Hierin is wellicht ook een 
basis voor het aanvragen van subsidies. 

2. Het is op dit moment (nog) niet mogelijk om een inschatting te maken of met 
de begrote € 40.000,- volstaan kan worden om een toekomstvisie te doen 
opstellen, waarin tevens een concrete uitgewerkte visie voor het havenkanaal 
Stellendam is begrepen, inclusief schetsen en een interactief proces met 
betrokkenen. Het streven is er op gericht zo efficiënt mogelijk met de 
geoormerkte middelen om te gaan. 
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Programma 8 Economische en financiële aangelegenheden 
 
Gemeentewerkplaats (087) 
 

 Vraag 

1. 

CDA 

 

Wat gebeurt er met de gemeentewerkplaats in Stellendam? En wat is de 
huidige status? 

 Antwoord 

1. In verband met de realisering van de Centrale Werkplaats wordt de werkplaats 
te Stellendam afgestoten. Het pand zal in de komende maanden tijdelijk 
worden verhuurd aan de firma Viskil, die te maken heeft met (ver)nieuwbouw 
aan het Oranjeplein, waardoor deze zijn bedrijfsvoering op deze plaats kan 
voortzetten. 

In de tussentijd zal een herinvullingsplan door ons college worden voorbereid. 
Wij denken daarbij aan woningbouw en maatregelen om de parkeerdruk in dit 
gebied te verminderen. 
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Programma 8 Economische en financiële aangelegenheden 
 
ICT (087) 
 

 Vragen 

1. 

SGP 

 

We hebben geconstateerd dat de gemeenten op het eiland met verschillende 
computersystemen werken. Welke actie wordt er ondernomen om de vier 
gemeenten met dezelfde systemen te laten werken, waardoor de 
samenwerking, ook achter de schermen, geoptimaliseerd kan worden? Diverse 
gemeenten stappen de laatste tijd over op open source software. Wordt er in 
het kader van de kostenbesparingen ook gekeken naar gebruik van open source 
software, waardoor de kosten van de nu dure licenties drastisch naar beneden 
kunnen? 

2. 

CDA 

 

Diverse projecten van ICT moeten worden uitgevoerd als gevolg van wettelijke 
verplichtingen. Aan welke wettelijke verplichtingen moet worden voldaan? 

3. 

CDA 

 

In het kader van de publieke dienstverlening zouden wij graag relevante delen 
van het archief digitaal willen gaan aanbieden aan de burger. Op welke termijn 
kunnen wij dit verwachten? 

4. 

VVD 

 

Op diverse plekken moeten projecten de ICT weer op orde brengen volgens de 
wettelijke standaarden.  

Informatie en communicatie blijven voortdurend in ontwikkeling. Nadenken 
over efficiënt en vooral slim informatiemanagement is geen overbodige luxe 
meer maar een kwestie van overleven geworden.Wordt er nagedacht over een 
overall Kennismanagement binnen de gemeente Goedereede. 

 Antwoorden 

1. Er is een ambtelijke en bestuurlijke werkgroep ICT van de vier gemeenten. De 
doelstelling van deze beide werkgroepen is te komen tot eilandelijke 
samenwerking op het gebied van ICT. Open Source software zorgt inderdaad 
weliswaar voor een verlaging van de licentiekosten maar tegelijkertijd voor een 
enorme verhoging aan de beheerkosten. Er is immers geen partij die echt 
verantwoordelijk is voor de software. Dit brengt grote inspanningen met zich 
mee omdat een maatwerkproduct moet worden gemaakt in eigen beheer en 
hooguit soms in samenwerking met andere gemeenten. De gemeente 
Goedereede is daar te klein voor en kiest ervoor om kant en klare oplossingen 
te implementeren. 
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 Antwoorden – vervolg  

2. Tijdens het bestuurlijk overleg op 18 april 2006 kwamen centrale en decentrale 
overheden overeen samen  te investeren in de elektronische overheid voor 
betere dienstverlening, minder administratieve laten voor de burgers en 
bedrijven, meer transparantie en grotere doelmatigheid, zodat de overheid niet 
meer kost dan strikt nodig.  

De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de Verklaring. Alle partijen verlenen 
in de ondertekende Verklaring prioriteit aan de realisatie van elektronische 
basisvoorzieningen zoals de Gemeentelijke Basisadministratie voor 
persoonsgegevens (GBA), basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), DigiD, 
e-Formulieren, het Burgerservicenummer en de elektronische Nederlandse 
Identitietskaart (eNIK). De realisatie van de voorzieningen wordt ondersteund 
door EGEM-i. De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) is in 
werking getreden per 1 juli 2007. De uitvoering hiervan is uitbesteed aan het 
SVHW. De gemeente dient alleen de Brondocumenten (besluit waarom een 
beperking is opgelegd) aan te leveren. De Basisadministratie Adressen en 
Gebouwen dient per 1 januari 2009 operationeel te zijn. Ook hiervan is de 
uitvoering uitbesteed aan het SVHW. De nieuwe Wet en Besluit ruimtelijke 
ordening en Digitale Uitwisselbare Ruimtelijke processen (DURP), DigiD en e-
Formulieren staan op het punt in gebruik te worden genomen. Het 
Burgerservicenummer wordt in het laatste kwartaal 2007 ingevoerd. 

3. De gemeente Goedereede heeft al veel informatie via haar website beschikbaar. 
Alle bestemmingsplannen zijn digitaal op te vragen. Alle bekendmakingen 
worden wekelijks op de website en op Overheid.nl gepubliceerd. Er wordt hard 
gewerkt om de verordeningen op de website te plaatsen. Van alle recente 
verordeningen is dit al gebeurd. Alle B&W-notulen staan wekelijks op de 
website. Ook alle stukken die betrekking hebben op de raads- en 
commissievergaderingen zijn elektronisch beschikbaar en zelfs te beluisteren. 
Alle persberichten zijn te vinden op de website. Overigens is niet alle informatie 
openbaar. 

4. Er zijn de laatste tijd de rapporten van “Van Tongeren en Trimp” en van “Egem” 
uitgebracht. Hierin staan de plannen die de gemeente op wettelijke basis moet 
uitvoeren en een aantal zaken die de gemeente binnen enkele jaren wil gaan 
uitvoeren. Van de geadviseerde projecten worden er enkele geselecteerd 
waarvan de prioriteit hoog is en binnen de capaciteit beheersbaar zijn. Overall 
is het van belang dat basisadministraties met elkaar kunnen communiceren. De 
gemeente start daar binnenkort onderzoek naar. 
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Paragraaf 1 Locale heffingen 
 

 

 Vragen 

1. 

SGP 

 

Er zijn signalen dat de inning van de locale heffingen en met name bij het 
afhandelen van onjuistheden of bezwaren, via het SVHW, nog niet vlekkeloos 
werkt. Kunnen we in 2008 een evaluatie tegemoet zien rondom dit proces? 

2. 

PvdA 

 

Pagina 35: Toeristenbelasting…naar aanleiding hiervan is met betrekking tot de 
toeristenbelasting in 2007 een onderzoek ingesteld naar de onderbouwing van 
de forfaitaire heffingen.  

Is het resultaat van dit onderzoek al bekend? Zo ja, wanneer kunnen wij hier 
kennis van nemen. 

3. 

VVD 

 

Het is ons opgevallen, dat t.o.v. de meerjarenbegroting 2007, in de 
meerjarenbegroting 2008 diverse lokale belastingen zijn gedaald. 

Maar niet de toeristenbelasting en forensenbelasting. Ook is het 
aansluitingsrecht rioolbelasting gelijk gebleven en de toeslag waterverbruik is 
gedaald. 

Recreatiebedrijven betalen alleen het aansluitingsrecht per eenheid. 

Op deze manier verschuift de druk op de inkomsten van gemeente nog meer 
naar de recreatieve belastingen. Is dit een goede ontwikkeling? 

 Antwoorden 

1. Het SVHW is bereid een evaluatie op te stellen. 

2. Er zijn voldoende enquêteformulieren binnengekomen om een betrouwbare 
onderbouwing van het forfait te krijgen. Zodra een en ander verwerkt is, 
worden de resultaten bekend gemaakt. Een en ander wordt eerst nog 
besproken in de klankbordgroep 31 oktober aanstaande, waarna het geheel 
richting uw raad komt en de nieuwe verordening per 1 januari 2008 in kan 
gaan.  

3. De heffingen die verantwoord worden op programma 3 hebben te maken met 
een natuurlijke bovengrens. Er mag namelijk niet meer dan 100% van de 
kosten worden geheven. De heffing heeft dus te maken met de te maken 
kosten. De gebruiker c.q. genothebbende betaalt alleen voor de verleende 
dienstverlening. Het rioolafvoerrecht, gebaseerd op het verbruik van het aantal 
m³ water, is vooral voor de recreatiesector en alleenstaanden een voordeel. Zij 
kunnen normaliter qua gebruik onder de eerste 100 m³ blijven en zodoende 
verschoond blijven van een aanslag. Het rioolaansluitrecht is ten opzichte van 
het voornemen voor 2008 eveneens gedaald. 

Het beleid van de gemeente is ten aanzien van de algemene 
dekkingsmiddelen, zijnde de belastingen, niet gewijzigd. Gelet op het 
bovenstaande zijn wij van mening dat er ten aanzien van de nieuwe tarieven 
sprake is van een goede ontwikkeling is. 
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Paragraaf 2 Weerstandsvermogen 
 

 

 Vraag 

1. 

VVD 

 

Is de claim tav het niet toestaan van de windmolens nog een risico? Of is dat 
risico niet meer aanwezig door het intrekken van de aanvraag. 

 Antwoord 

1. Omdat ENECO het verzoek met betrekking tot de vrijstelling heeft ingetrokken, 
heeft geen formele besluitvorming in de gemeenteraad plaatsgevonden. Er is 
dus geen besluit waarop ENECO een eventuele claim zou kunnen baseren en er 
is derhalve ook geen risico meer op een eventuele schadevergoeding. Met de 
intrekking door ENECO is het dossier gesloten. 
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Paragraaf 5 Bedrijfsvoering 
 

 

 Vraag 

1. 

PvdA 

 

Pagina 63: Personeel en management. 

Tabel formatie in Fte en werkelijke aantal medewerkers. 

Hoe verhoudt de in het overzicht berekende formatie in fte zich met de feitelijk 
bezetting in fte? Is in de formatie c.q. bezetting ook de tijdelijke inhuur 
(bijvoorbeeld uitzendkrachten, WSW-personeel) begrepen? Zo niet, hoeveel 
bedraagt de tijdelijke inhuur in fte? 

 Antwoord 

1. De berekende formatie is gelijk aan de feitelijke bezetting. Hierin is niet 
opgenomen de tijdelijke inhuur. Het budget dat beschikbaar is voor het kunnen 
inzetten van tijdelijk personeel bedraagt € 121.000,-. Het voornoemde bedrag 
vertalen naar het aantal fte is lastig, omdat de kosten van inhuur in de regel 
duurder uitvallen als die van het eigen personeel terwijl daarnaast de diversiteit 
aan werkzaamheden meespeelt. 
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Paragraaf 6 Verbonden partijen 
 

 

 Vraag 

1. 

PvdA 

 

 

 

VVD 

 

Pagina 73: United Fish auctions – Beleidsvoornemens omtrent de verbonden 
partij…Bezien wordt momenteel in hoeverre het mogelijk is om te komen tot 
een verdere verprivatisering van deze vennootschap, waarbij de positie van de 
aanvoersector wordt versterkt. Wat is hiervan de status? Graag toelichting. 

 

Graag worden wij geïnformeerd over de stand van zaken mbt de mogelijke 
privatisering van de UFA. 

 Antwoord 

= In de laatste aandeelhoudersvergadering van UFA is gesproken over een 
gedeeltelijke privatisering van UFA. Het college van B&W van de gemeente 
Goedereede heeft hierbij een introductie verzorgd over de doelstellingen en de 
mogelijke rol van de aanvoersector in het geval van een privatisering. Het 
college van B&W van Den Haag heeft de doelstellingen onderschreven en 
aangegeven het een stap in de goede richting te vinden. Aanvullend onderzoek 
is volgens Den Haag echter gewenst. De gemeente Noord-Beveland beraadt 
zich nog op de toekomst van de havens en de visafslag in Colijnsplaat. Een 
besluit wordt niet voor eind 2007 verwacht. 

In afwachting van dit besluit zal de directie van UFA mede op verzoek van 
Goedereede verder onderzoek doen naar een gedeeltelijke privatisering van 
UFA. 
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Paragraaf 7 Grondbeleid en –bedrijf 
 
 

 Vraag 

1. 

PvdA 

 

Pagina 75: Exploitatieplannen. 

Voorzien wordt dat in 2008 één exploitatieplan in uitvoering is, namelijk het 
bedrijventerrein Korteweg te Stellendam (en verder 

Wanneer gaat Tieleman nu bouwen? Wij constateren dat deze grond nog steeds 
braak ligt hetgeen afbreuk doet aan de directe beeldvorming van het terrein en 
in het bijzonder de directe omgeving. Volgens onze informatie zou Tieleman hier 
een bedrijf bouwen met aanbod van een goedkoper keukensegment. Dus naast 
de vestiging in Middelharnis. In hoeverre zijn deze plannen nog actueel. In 
hoeverre wordt er vanuit de Gemeente druk uitgeoefend om dit project van de 
grond te krijgen? Graag toelichting. 

 Antwoord 

1. Januari 2006 is een kavel industriegrond in eigendom overgedragen aan 
Beleggingsmaatschappij Tieleman B.V. In de overeenkomst is opgenomen dat 
het perceel aangewend zal worden voor een keukencentrum dan wel 
aangewend zal worden in overeenstemming met de voorschriften van het 
bestemmingsplan. In de overeenkomst is opgenomen dat uiterlijk op 31 
december 2007 een aanvang moet zijn gemaakt met de bouw. 

In september 2006 is dit perceel overgedragen aan Tielverzee. Dit onder 
voorwaarde dat de van toepassing zijnde voorwaarden verbonden aan de 
overeenkomst onverkort op Tielverzee van toepassing zijn. Inmiddels is 
verzocht ontheffing te verlenen van de aanvangsdatum van de bouw daar 
weliswaar met een tweetal gegadigden serieuze onderhandeling worden 
gevoerd, maar dat de genoemde datum aanvang bouw niet gehaald kan 
worden. 
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Financiële begroting 
 

 

 Vraag 

1. 

PvdA 

 

Pagina 81: Jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume. Als bij de salarissen meerjarig rekening wordt gehouden 
met een inflatie van 3% (zie uitgangspunten pagina 80) waarom dan hier niet? 
De bedragen zouden dan zijn: 2008 € 234.000; 2009 € 241.000; 2010 
€ 248.000; 2011 € 256.000. 

 Antwoord 

1. Wanneer sprake zou zijn van een statische opbouw van het loongebouw, zou 
deze vraag inderdaad instemmend beantwoord moeten worden. Daar echter 
sprake is van een dynamische opbouw van het loongebouw, is de werkelijkheid 
enigszins afwijkend van de standaardberekening. 

 

 


