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   Vragen over de (PB) 
programmabegroting 2008 

 
 
 
Geacht college van Burgemeester en wethouders, 
Ook dit jaar mochten we de begroting voor het komende jaar weer op tijd ontvangen. De 
SGP-fractie vindt dat de begroting een goed beeld geeft over de inkomsten en uitgaven van 
de gemeente. Maar wat nog belangrijker is, is het beleid wat er gevoerd wordt. Vorig jaar 
waren er van onze kant vragen over de inzichtelijkheid van de PB, die naar onze mening 
beperkt en niet direct toegankelijk was. De opzet van deze begroting waarderen we zeer. De 
gemeente Goedereede is goed op weg. Dat blijkt ook uit de onlangs gehouden bestuurs-
krachtmeting, waar de gemeente op alle punten voldoende tot goed scoorde. Een compli-
ment aan college, ambtenaren en raad. Een meer dan mooie gemeente, ook voor de toe-
komst! Hoewel de begroting op veel punten duidelijkheid verschaft, leven er bij de SGP toch 
nog de volgende vragen: 
 
Programma 0 – Algemeen Bestuur 
1. 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? 

 
Programma 1 – Openbare orde en veiligheid 
2. De SGP fractie vindt dat ook de gemeente Goedereede een taak heeft m.b.t. de kli-

maatsveranderingen. 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 proble-
men 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? 

 
Programma 2 – Algemene Infrastructurele werken 
3. We zien in de PB dat er diverse plannen zijn die gefinancierd worden uit de ‘tweede ron-

de van de Maasvlaktegelden’. Is over de besteding van deze gelden al een definitief ak-
koord bereikt, en wordt de gemeenteraad in de toekomst vooraf betrokken bij de even-
tuele besteding van een nieuwe ronde Maasvlaktegelden? 

 
Programma 3 – Betaalde Dienstverlening 
4. 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. 

 
Programma 4 - Onderwijs 
 
 
Programma 5 - Verblijfsvoorzieningen 
5. Voor de bevordering van het toerisme en de uitwerking van o.a. de plannen van het In-

novatieplatform dient een innovatiemanager aangesteld te worden. Bent u ook van me-
ning dat deze manager door zowel gemeente en provincie als het bedrijfsleven bekostigd 
moet worden? 

 
Programma 6 – Zorg en Welzijn 
6. Heeft de schaalvergroting naar één eilandelijke peuterspeelzaalinstelling consequenties 

voor een Peuterspeelzaal die hierin eventueel niet mee doet? 
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Programma 7 – Ruimtelijke Aspecten 
7. 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? 

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

9. Begin dit jaar heeft de raad een motie aanvaard waarin gevraagd wordt naar een onder-
zoek  inzake de verbetering van de communicatie rondom wijzigingen van bestemmings-
plannen. Wanneer komt u met concrete voorstellen hiervoor? 

10. 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? 

 
Programma 8 – Economische en Financiële Aangelegenheden 
11. Bij de begroting 2007 heeft de raad een amendement aangenomen waarin 20.000 euro 

werd vrijgemaakt voor een onderzoek naar met name 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? 

12. 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 gemeen-
te? 

13. We hebben geconstateerd dat de gemeenten op het eiland met verschillende computer-
systemen werken. Welke actie wordt er ondernomen om de vier gemeenten met dezelfde 
systemen te laten werken, waardoor de samenwerking, ook achter de schermen, geopti-
maliseerd 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 bene-
den kunnen? 

 
Paragrafen 
14. 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? 

15. 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? 

16. 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? 

17. 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? 

18. 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 Duinkerker-
weg 3 te Ouddorp. Kunt u aangeven welke plannen er voor de toekomst zijn met dit ge-
bouw? 
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Tenslotte – Dienstbaar!  
 
De gemeente is in het jaar 2007 nadrukkelijk bezig geweest met thema’s die van belang zijn 
voor de inwoners van Goedereede. Om maar eens twee onderwerpen te noemen: de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, die een kanteling van het zorgstelsel in ons land heeft te-
weeggebracht en plannen rondom woningbouw. Ook de serviceverlening aan de burgers is 
duidelijk toegenomen. Diverse onderzoeken bevestigen dat.  
 
Dienstbaar zijn is een overheidstaak. Niet alleen aan de burgers, maar we moeten ons als 
overheid ook realiseren dat we Gods dienaresse zijn, en dan komen we bij de andere uitleg 
die ‘van Dale’ geeft bij dit begrip: 'in ondergeschikte betrekking geplaatst'. 
 
Als we ons dat realiseren dan dienen we als goed rentmeester zuinig te zijn op waarden en 
normen, zuinig op onze christelijke identiteit, zuinig op de openbare ruimte en het groen, 
zuinig op het milieu, zuinig op onze cultuurhistorische erfgoed, dienstbaar aan ouderen en 
jongeren, zuinig op de leefbaarheid in de kernen, zuinig op… en vul maar in. En inderdaad, 
we móeten als college en raad ook heel zuinig zijn op alle inwoners van Goedereede. Daar 
staat de SGP voor! Zonder er overigens zélf zuinig van te worden.  
 
Daarbij wensen we zowel het college van burgemeester en wethouders als onze collega 
raadsleden veel wijsheid toe voor het vele werk wat weer te wachten staat. In de wetenschap 
dat we dat zonder Gods hulp niets kunnen, vragen we om Zijn wijsheid en kracht om onze 
taken uit te voeren, tot Zijn eer en het welzijn van de burgers van de gemeente Goedereede.  
 
SGP-fractie gemeente Goedereede 


