Voorzitter
Geacht college
Op gepaste wijze hebben wij kennis genomen van de meerjarenbegroting 2020-2023.
Aan alle kanten worden de inwoners geconfronteerd met belastingverhoging en bezuinigingen.
Niet alleen vanuit het rijk,waterschappen maar nu ook in de gemeente Westvoorne.
1.4% inflatie, 2 % OZB verhoging,parkeerbelasting
Afvalstoﬀenheﬃngen worden sterk verhoogd enz enz.
De fractie van INwonersbelang Westvoorne vindt dit niet correct!
De meerjarenbegroting is fictief,de begroting 2020 is met kunst en vliegwerk in elkaar gezet ivm
personeels problematiek zoals de wethouder in de technische toelichting heeft laten horen.
We kunnen hier niet spreken van consistent beleid richting de toekomst.
Onze fractie is van mening dat we de inwoners niet zo zwaar moeten belasten door potjes te
creëeren voor de toekomst. Welke Toekomst???
We staan aan de vooravond van misschien wel het belangrijkste besluit binnen onze gemeente!!!!
Namelijk een Gemeente Voorne voor wat onze fractie betreft.
Voorzitter onze fractie zou het graag anders zien!
Bij ons woonbedrijf is er een positief saldo ontstaan van een kleine 500.000k op de jaarrekening
2018 waarom deze op de plank leggen voor iets wat onzeker gaat zijn. Gaan we het Woonbedrijf
verkopen,wordt het behouden of gaan we over in een andere coöperatie? Wij weten het niet,net
als wanneer gaan we of moeten we gaan verduurzamen in onze woningen etc etc.
Onze fractie is van mening dat een positief resultaat van het Woonbedrijf nu eﬀectief in te zetten
voor de Algemene dienst. Hier zullen we een samen met onze collegaoppositiepartij PW een
amendement voor indienen.

Voorzitter
Onze fractie is van mening dat het anders kan en de voorgestelde verhogingen als 2% OZB,de
hondenbelasting en parkeerbelasting voor eigen inwoners teniet gedaan kunnen worden.
Net als de bezuinigingen op de zorg.
Tafeltje dek je en bewegen voor ouderen beide gericht op kwetsbare in onze samenleving. Wij
kunnen het niet verkopen en zullen hier ook samen met PW 2 moties voor indienen.
Deze bezuinigingen anders invullen maar wel direct de dekking er voor zoeken.
De meerjarenbegroting 2020-2023
Voorzitter
Wat moeten we hiermee?
Zoals in mijn inleiding zijn deze met hangen en wurgen sluitend gemaakt. Zelfs een post van
260.000 € uit het Woonbedrijf is hiervoor opgevoerd. Waar eigenlijk is gezegd we willen niet van
het Woonbedrijf blijven nemen.
Wij zijn van mening en moeten constateren dat Westvoorne voor een groot financieel afhankelijk is
van zijn Woonbedrijf.
De meerjarenbegroting zal de komende tijd best eens ons zorgen kindje kunnen gaan worden.
Wat zijn de prioriteiten,welke kant gaan we op als gemeente Westvoorne.
Inwonersbelang Westvoorne is van mening dat we de stip moeten durven zetten en snel orde op
zaken moeten stellen.
Besluiten nemen en doorpakken.
Graag zou onze fractie hier de komende tijd met u over in gesprek gaan.
Voorzitter
Onze fractie ontvangt altijd veel signalen op uit de samenleving zo nu ook weer

Ons college gaat vloggen wat moet ik me daar bij voorstellen werd er mij gevraagd.
Ik netjes geprobeerd uitte leggen dat dit een hippe manier van communiceren is. Dat je dan via
internet de burgemeester of de wethouders kunt volgen.
Weet u wat ik te horen kreeg?
Vraag eens aan die lui of ze niet gewuun normaal kunnen leren praten.
Om aan die onzin zoveel geld uitte geven kunnen ze dat beter in de zorg stoppen kreeg ik te
horen. En ze hebben nog gelijk ook vindt onze fractie. In mindere tijden zou het gepast zijn deze
hippe dingen te laten vallen.
Woningbouw
Onze fractie ziet naarstig uit naar de woningbouwplannen van onze gemeente.
Er ligt namelijk nogal een opdracht vanuit de Provincie.
Wij roepen het college op om aan te schuiven bij allerlei woningbouw plannen die er op de markt
zijn. Zich goed te laten informeren en zich flexibel op te stellen voor particuliere initiatieven.
Woningbouw op maat en naar vraag. Maar zeker ook naar prijs,moeten we nu bouwen voor over
50 jaar of kunnen woningen bouwen die maar 30 jaar meegaan? Alles hangt samen met de vraag
uit de markt. We zien uit naar de discussie in de commissie.
Voorzitter verder wil ik graag nog 2 moties indienen.
Het gaat in dit geval om de bloemetjes en de bijtjes!
In het voorstel lezen wij dat er een versobering gaat plaats vinden omtrent de bio diversiteit.
Graag zouden wij zien dat het college zich hier niet teveel in beperkt is er hier misschien een
alternatief voor? Verder willen wij de volgende motie indienen en deze gaat over bijen. gMotie
Westvoorne zoemt is een mooi en goed initiatief en past goed in de visie biodiversiteit van deze
gemeente.
Voorlezen
Motie Containertuintjes
Op dit moment worden er extra ondergrondse containers geplaatst in onze gemeente. Deze
uitbreidingen vloeien voort uit afvalbeleidplan wat begin dit jaar in de laagbouw is uitgevoerd en
nu voor de hoogbouw plaats vind.
Wij willen graag meewerken aan een mooie groene gemeente waar Westvoorne voor staat. We
zouden dan ook graag een voorstel willen doen om de ondergrondse containers op te fleuren dmv
de zg containertuintjes te creëren. Fleur in de wijk geeft weer een positieve uitstraling aan het
geheel.
Een goede optie kan zijn wanneer dit gaat worden onderzocht op uitwerking om dit dan mee te
nemen in de brede discussie Dorpsvisie Westvoorne die binnenkort van start gaat.

Tenslotte
Voorzitter
Wil ik een kort woord van dank uitspreken richting de organisatie die zoals we weten op dit
moment het schip drijvende houden. En hun complimenteren om en voor hun inzet en ik hoop dat
er ook voor onze ambtenaren op korte termijn duidelijkheid gaat komen over hun toekomst.
Tot die tijd respect voor de inzet en de flexibiliteit op de werkvloer.
Tot zover

