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Minder brugklassers
op middelbare scholen
HOEKSCHE WAARD l Middelbare scholen in de Hoeksche
Waard hebben minder aanmeldingen gekregen van
nieuwe brugklassers. Dit komt vooral doordat het
aantal basisscholieren al langere tijd flink krimpt.
SUZANNEEIJGENRAAM

Op de Willem van Oranje in Oud-
Beijerland beginnen eind augustus
van dit jaar 331 brugklassers aan
een nieuwe stap in hun schoolcar-
rière.

Dit zijn er een stuk minder dan
vorig jaar, toen deze middelbare
school nog 395 nieuwe leerlingen
mocht verwelkomen. „Maar dat was
dan ook een superjaar," zegt direc-
teur André van Herk. „Het jaar
daarvoor zaten we op 305."

Ook op het Actief College in Oud-
Beijerland is het aantal aanmeldin-
gen afgenomen. De teller staat hier
op 109 kinderen, terwijl dat er vorig
jaar nog 120 waren. „Al kan dit cijfer

nog veranderen," relativeert LUC van
Heeren van het overkoepelende
schoolbestuur Acis. „De ervaring
leert dat kinderen die zich aanvan-
kelijk op een andere school inschrij-
ven, soms alsnog naar ons komen."

Het Hoeksch Lyceum in Oud-Beij-
erland is een uitzondering. Daar ligt
het aantal brugklassers wél wat
hoger dan een jaar eerder. Dit zijn
er nu 250, terwijl dit er in 2015 240
waren. „Deze school wordt elk jaar
stapsgewijs wat populairder," zegt
Van Heeren van Acis. „Daar zijn we
in een krimpende markt erg blij
mee."

De daling op andere scholen komt

< Het Hoeksch
Lyceum ver-
welkomt in
september 250
nieuwe brug-
klassers. Dat
zijn er wél
meer dan een
jaar eerder.
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namelijk vooral doordat het aantal
basisscholieren in de Hoeksche
Waard al een aantal jaar flink af-
neemt. „En dat gaan we nu merken
in het voortgezet onderwijs," zegt
Van Herk van 'de Willem'.

Hij legt uit dat uit prognoses blijkt
dat die krimp de komende jaren nog
doorzet. „Uiteindelijk zullen de cij-
fers stabiliseren, maar dat is pas
over een jaar of tien."

Ken andere oorzaak voor de da-

lende cijfers kan zijn dat leerlingen
vaker kiezen voor een school buiten
de Hoeksche Waard.

Pensioen
Het lagere aantal brugklassers is
voor de Willem van Oranje geen
reden tot paniek. „We kunnen alle
lesprogramma's gewoon blijven aan-
bieden " zegt Van Herk. Wel kan het
dalende aantal van invloed zijn op
het aantal leraren dat on 'de Willem'

werkt. „Maar de verwachting is dat
we dit voor het grootste deel kun-
nen opvangen met natuurlijk ver-
loop. Er zullen leraren met pensioen
gaan."

Er zijn nog geen plannen om leer-
lingen te gaan werven buiten de
Hoeksche Waard. „Dat aantal is nu
nog erg laag. We hebben nu maar
een enkele leerling die bijvoorbeeld
uit Rotterdam-Zuid, Barendrecht of
Goeree-Overflakkee komt."

Bij de aanmeldingen valt het Van
Herk verder op dat kinderen steeds
vaker zelf de keuze voor een middel-
bare school maken, in plaats van
hun ouders. Het feit of een kind op
een christelijke of juist een open-
bare basisschool heeft gezeten,
speelt daarbij steeds minder een rol.
„Kinderen kiezen voor een school
omdat ze die 'leuk' vinden," zegt Van
Herk. „Bijvoorbeeld omdat er een
sportklas is, of tweetalig onderwijs.
Of gewoon omdat het gevoel goed
is."

Op het Wellantcollege in Klaas-
waal was vanwege de meivakantie
niemand bereikbaar.



Inwoners Binnenmaas
fors duurder uit bij fusie
ARCO BOMGAARS
HOEKSCHE WAARD l De vorming
van één gemeente Hoeksche
Waard levert de inwoners van Ko-
rendijk en Oud-Beijerland lagere
woonlasten op, terwijl de burgers
van Binnenmaas, Cromstrijen en
Strijen meer moeten betalen.

Dat blijkt uit de financiële scan,
die - nadat afgelopen week de
raadsleden van de vijf Hoeksche
Waardse gemeentes reeds op de
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de buidel tasten: de woonlasten
zullen ten opzichte van nu ruim 10
procent hoger uitvallen. Strijena-
ren (6,7 procent) en Cromstrijena-
ren (4,8 procent) zullen ook iets
dieper in de buidel moeten tasten.
Voor Korendijkers dalen de woon-
lasten met liefst 19,2 procent, voor

Oud-Beijerlanders (0,4 procent da-
ling) blijven de lasten nagenoeg
gelijk.

Daarbij moet aangetekend wor-
den dat Korendijk momenteel de
hoogste rioolheffing van de vijf
Hoeksche Waardse gemeentes
heeft, evenals de WOZ-waarden.
Cromstrijen heeft de laagste riool-
heffing in de Hoeksche Waard.

Gemeentefonds
Eerder was al doorgesijpeld dat
een nieuwe gemeente Hoeksche
Waard 1,3 miljoen minder uit het
gemeentefonds ontvangt. Daar
staat tegenover dat er ook een be-
sparing optreedt van 1,3 miljoen
op de bestuurslasten, aangezien er
minder griffiers, bestuurders en
raadsleden nodig zjjn. De rijksver-
goeding voor een fusie tot één ge-
meente Hoeksche Waard bedraagt
21,5 miljoen euro.

Het uitkeringsbedrag voor de
Hoeksche Waardse burger zou bij
één gemeente 26 euro per persoon
hoger komen te liggen, aangezien
het eiland dan tot de grotere ge-
meentes gaat behoren.

Minder geld bij
herindeling
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HOEKSCHE WAARD - Als er
een horindertng van de
Hoeksche Waard tot één ge-
meente komt is dat financi-
eel niet onverdeeld gunstig.
Dat blijkt uit de financiële
doorrekening die de pro-
vincie heeft gemaakt. De
nieuwe gemeente zou zo'n
1,3 miljoen euro minder uit
het gemeentefonds krijgen
(al staan daar besparingen
vanwege minder raadsle-
den, griffiers en burgemee-
ters tegenover). Bij een fusie
krijgt de Hoeksche Waard
ruim 21 miljoen euro van de
overheid.
Per gemeente kunnen de
woonlasten ook sterk ver-
schillen. Vooral de inwoners
van Binnenmaas, Cromstrij-
en en Strijen zouden wei-
eens duurder uit kunnen
zijn. In Korendijk dalen de
lasten omdat deze gemeente
nu een erg hoge rioolheffing
heeft.
De financiële scan is ove-
rigens bij de voorstanders
van versterkte samenwer-
king in het verkeerde keel-
gat geschoten, aangezien de
gevolgen daarvan 'niet zijn
doorgerekend. De provincie
heeft toegezegd dat alsnog te
zullen doen. /

HOEKSCHE WAARD I

Plan WIHW !
teqen schulden
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Als het aan het bestuur van Werk
en Inkomen Hoeksche Waard
(WIHW) ligt, wordt het aantal
inwoners met schulden de ko-
mende 4 jaar fors teruggedron-
gen, WIHW heeft namelijk een
ambitieus beleidsplan opgesteld,
dat wordt voorgelegd aan de vijf
gemeenteraden op het eiland.

Het huidige plan om inwoners
uit de schuldsanering te houden
loopt per l juli af. In het nieuwe
plan, dat voor 4 jaar geldt, staan
negen ontwikkelpunten. Een
daarvan is het voorkomen van
schulden of het onnodig oplopen
van schulden. Dit kan door pro-
blemen in een huishouden vroeg-
tijdig te signaleren.

Het WIHW benadrukt dat de
privacy van de inwoners te allen
tijden centraal blijft staan.



Investering in de haven
Numansdorp krijgt een sterker nautisch karakter
NUMANSDORP Het nautische karakter van Numans-
dorp moet, volgens de gemeente Cromstrijen, sterker
naar voren komen. Daarvoor zijn een flinke opknap-
beurt van de Dorpshaven en hulp van ondernemers
nodig.
JASPER VAN EVERDINGEN

De plannen zijn in eerste instantie
in de hoofden aan het rijpen omdat
de dorpshaven van Numansdorp,
waar zaterdag tijdens de Nautische
Dag traditiegetrouw de aard van het
havendorp feestelijk tot uiting komt,
aan een flinke opknapbeurt toe is.
„Die renovatie zal naar verwachting
tussen nu en volgend jaar plaatsvin-
den," zegt burgemeester Jan Luteijn
van Cromstrijen. „Er is behoorlijk
wat werk aan de winkel. Zo is op on-
derdelen de fundering aangetast en
zal het wegdek helemaal worden
aangepakt."

De gemeente denkt op dit mo-
ment na over een herinrichting.
„Dan moeten we niet aan heel spec-
taculaire dingen denken, maar als je
toch gaat herbestraten, kun je altijd
kijken naar de vorm en de manier
waarop je met dat gebied omgaat.
Het is een kans om de dorpshaven
een opwaardering te geven, om die
nog beter met de Voorstraat te ver-

binden en om de watersport om-
hoog te tillen"

Het startschot voor ondernemers
om in de dorpshaven te duiken,
heeft volgens Luteijn dus geklon-
ken. „De gemeente kan wel van alles
willen, maar je hebt ondernemers
nodig die het vanuit een commerci-
ële achtergrond aandurven en zien
zitten om dingen aan te bieden. Wij
staan daar zeker voor open. Fysiek
moeten we daar dan rekening mee
houden bij de herinrichting en die
kans hebben we. Maar dat is een sa-
menspel van partijen."

In de vitaliseringsagenda van de
gemeente is, los van de commerciële
invulling, ruim een half miljoen
euro apart gezet voor deze herin-
richting van de dorpshaven.

Fort Buitensluïs
Uit het zicht van de haven ziet Lu-
teijn ook aanknopingspunten. „Wat
een prachtige opsteker zou zijn, is

A Schipper Willem van BeLlem uit Leidschendam geniet in de dorps-
haven van Numansdorp van het mooie weer. FOTO JASPER VAN EVERDINGEN

als we volgend jaar kunnen laten
zien dat wellicht ook Fort Buiten-
sluis in eigendom van de gemeente
is gekomen met alle plannen erom-
heen. En dat er in de Torensteepol-
der ook woningbouw plaatsvindt,
zodat je op die manier het dorp heel
fysiek gaat verbinden met het water.
Dat kan het nautische karakter in
de komende jaren alleen maar ver-
sterken. Dat hoop ik oprecht."

Het havendorp moet volgens Lu-
teijn geen kopie worden van de ves-
tingstad aan de overkant van het
Hollands Diep. „We moeten eigen-
lijk een Numansdorp 2.0 proberen
te maken, wat anders is dan Willem-
stad en unieke kwaliteiten heeft.
Door fysieke verbindingen te maken
en te zorgen dat partijen met elkaar
succesvol de handen ineen slaan.
Dat zal de grote kunst worden."



Commissaris aan de bal
Zoektocht naar burgemeester begint volgende week
OUD-BEI JERLAND l Krijgt Oud-Beijerland een waarne-
mend of een voor 6 jaar benoemde burgemeester als
opvolger van Klaas Tigelaar? Met het oog op een mo-
gelijke herindeling in de Hoeksche Waard lijkt een 'in-
terimmer' het meest voor de hand te liggen.
BAS BOERMA

De datum 5 juli 2016 is een heel be-
langrijke in de toekomst van de ge-
meente Oud-Beijerland. Op die dag
kiest de provincie voor een herinde-
ling van de Hoeksche Waard of voor
een versterkte samenwerking tussen
de vijf gemeenten. Met het oog op
die beslissing zou een waarnemend
burgemeester de meest logische
stap zijn.

Maar daarover beslist een ver-
trouwenscommissie. De griffier van
de gemeente Oud-Beijerland neemt
daarvoor op korte termijn contact

op met de kabinetschef van de Zuid-
Hollandse commissaris van "de Ko-
ning Jaap Smit. Deze maakt op zijn
beurt een afspraak met de 7 fractie-
voorzitters van de partijen in de
Oud-Beijerlandse gemeenteraad, die
samen de vertrouwenscommissie
vormen. „Het is een kwestie van
agenda's naast elkaar leggen," zegt
een woordvoerster van Oud-Beijer-
land.

Samen stellen zij een profielschets
voor een nieuwe burgemeester voor
Oud-Beijerland op. „En vervolgens

* Klaas Tige-
laar vertrekt in
september als
burgemeester
naar Leid-
schendam-
Voorburg. FOTO
OUD-BEIJERLAND

ligt de bal bij de commissaris van de
Koning. Hij gaat dan op zoek naar
een geschikte kandidaat, die hij
daarna voordraagt aan de zeven
fractievoorzitters."

Verrast
Oud-Beijerland reageerde verrast
door het plotselinge vertrek van
Tigelaar, die al 9 jaar de ambtsket-
ting draagt. „Daarnaast is het kort
dag door het aantal gebroken weken
in deze periode," zegt de woordvoer-

ster. Vandaar dat de eerste gesprek-
ken waarschijnlijk volgende week
zullen plaatsvinden. Over een
maand moet er dan een duidelijker
beeld zijn in welke richting het
gaat"

Mocht er een waarnemer naar het
Spuidorp komen, dan ligt er een
ambtstermijn van zo'n 3 jaar voor
hem of haar klaar. De ambtstermijn
van Tigelaar werd op l mei 2013
voor 6 jaar verlengd. Maar die ter-
mijn zal stoppen als er eerder dan l
mei 2019 een fusie op het eiland
komt. Mocht het scenario van een
voor 6 jaar benoemde burgemeester
de voorkeur van de fractievoorzit-
ters genieten, dan komt er een vaca-
ture. „Hoe dan ook worden het
spannende tijden. Want zo'n proces
is voor Oud-Beijerland al lang gele-
den," aldus de woordvoerder.



Voorkomen van problemen staat voorop

Nieuw plan
schuldhulp
Het bestuur van Werk en Inkomen Hoeksche
Waard (WIHW) heeft een ambitieus beleidsplan
gemaakt om het ontstaan van schulden bij Hoeksche
Waardse huishoudens terug te dringen. Het plan
wordt de komende maanden voorgelegd aan de vijf
gemeenteraden in de Hoeksche Waard.

HOEKSCHE WAARD - Het be-
leidsplan kent negen ont-
wikkelpunten. Voorkomen
van problemen en goede
communicatie zijn de sleu-
telwoorden. Het oude be-
leidsplan voor schulddienst-
verlening, van toen nog de
regionale Sociale Dienst,
is per l juli verlopen. Zo'n
plan mag maximaal 4 jaar
gelden, daarna moet een
nieuw plan komen. In het
plan wordt uitgewerkt hoe
de schulddienstverlening
wordt uitgevoerd, binnen
welke termijnen de dienst-
verlening wordt ingezet, de
bijzondere doelgroepen et-
cetera. De negen ontwikkei-
punten gaan vooral over het

voorkomen van het ontstaan
van schulden of het onnodig
oplopen van schulden. Dat
kan door in een vroegtijdig
stadium signalen te krijgen
van het bestaan van schul-
den in een huishouden. De
al langer bestaande samen-
werking met Careyn, Huma-
nitas en Stichting Welzijn
Hoeksche Waard zal - als de
raden daarmee instemmen
- worden voortgezet via een
convenant. Centraal staat de
bescherming van de privacy
van de inwoners. WIHW
wil alleen de drempel naar
de schulddienstverlening
zo laag mogelijk maken door
meer in te zetten op preven-
tie en communicatie.

In de ochtend van 10 mei 1940 werd het vliegveld
Waalhaven ingenomen door Duitse troepen. De Nederlandse
strijdkrachten riepen de hulp in van de Royal Air Force, de
Britse luchtmacht, om een bombardement uit te voeren.
Het werd de allereerste missie van de RAF in Nederland.
De aanval werd uitgevoerd door No. 600 'City of London'
Squadron van de RauxAF van het vliegveld Mansan in Kent.
Helaas werd het een fatale missie met zeven gesneuvelde
Britse vliegers als treurig gevolg. Elk jaar op 4 mei legt een

delegatie van het huidige Squadron kransen op de zeven
graven van hun gesneuvelde piloten. Vier in Crooswijk, één in
Piershil en twee in Spijkenisse. Dit jaar kwam het squadron
met veertig militairen. In Piershil ligt P/0 Robert Echlin,
gunner of F/0 Hugh Rowe begraven. Voorafgaand aan de
kranslegging op de begraafplaats bij de Hervormde kerk werd
woensdagmorgen 4 mei verzameld voor het gemeentehuis.
Op Bevrijdingsdag was het squadron aanwezig bij het
Nationale Defilé in Wageningen. Foto: Gemeente Korendijk



Geen steun derde exemplaar N489

Binnenmaas zet in
op twee rotondes
BINNENMAAS l De gemeente Binnenmaas stelt voor
om op de N489 alleen rotondes aan te leggen bij de
kruising met de Westdijk bij Westmaas en de Raad-
huislaan in Mijnsheerenland. De provincie Zuid-Hol-
land wil ook een rotonde bij de Van Koetsveldlaan bij
Westmaas, maar daar is geen draagvlak voor.
SUZANNE EiJGENRAAM

Dit blijkt uit het voorstel dat het
college van burgemeester en wet-
houders aan de gemeenteraad heeft
gedaan.

„Er blijkt politiek niet veel steun
te zijn voor de aanleg van drie ro-
tondes," zegt wethouder Wouter
Joosten van Binnenmaas. „Daarom
kiezen we voor rotondes op de
twee kruispunten waar dat het be-
langrijkst is."

In eerdere commissievergaderin-
gen over dit onderwerp bleek dat
de politieke partijen allemaal het
belang zien van de aanleg van een
rotonde bij de kruising van de
N489 met de Westdijk. Daar ge-
beurden de afgelopen jaren enkele
ernstige ongelukken.

Discussie
Meer discussie is er over de twee
rotondes die de provincie tijdens
een grote onderhoudsbeurt van de
provinciale weg tussen Heinenoord
en Klaaswaal wil aanleggen. De ge-
meente Binnenmaas moet daaraan
dan meebetalen.

Onder andere coalitiepartijen
Gemeentebelangen en CDA willen

We kiezen voor
rotondes op de
plekken waar dat
het belangrijkste is
-wethouder Wouter Joosten
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geen rotonde bij Mijnsheerenland,
waar nu verkeerslichten staan. Zij
vrezen met de aanleg voor de vei-
ligheid van de vele middelbare
scholieren die daar dagelijks over-
steken, omdat die vaak met muziek
in hun oren fietsen.

Toch is een rotonde daar volgens
Joosten wel noodzakelijk. „Die
zorgt ervoor dat de snelheid van
het autoverkeer omlaag gaat, zodat
het voor fietsers juist veiliger is om
over te steken."

Omdat CDA en Gemeentebelan-
gen het nut en de noodzaak van
een rotonde bij de van Koetsveld-
laan ook niet zien, wil de gemeente
die laten vallen, Ze wil nu alleen
een financiële bijdrage van 395.846
leveren aan de andere twee roton-
des.

De gemeente Binnenmaas wil
wel een aantal extra maatregelen
nemen om het voor fietsers veiliger
te maken om de rotondes over ste-
ken. Dat kan bijvoorbeeld door het
plaatsen van knipperlichten op een
zwart-witte paal, zodat fietsers ge-
waarschuwd worden dat ze een ro-
tonde naderen. Automobilisten
kunnen worden gewaarschuwd
met bliksemschichten op de weg.

Informatiebijeenkomst
De raadscommissie Ruimtelijke
Zaken bespreekt het voorstel ko-
mende dinsdag. Op 18 mei is er een
m l m i n i l n l i i j i i u i N I H l i 1 1 1 iijpiiiii*"
vincie en op 26 mei beslist de ge-
meenteraad.



Gemeenten
houden veel
zorggeld over
Vier miljoen is onbenut
HOEKSCHE WAARD De vijf Hoeksche Waardse ge-
meenten hebben in 2015 ruim 4 miljoen euro van de
beschikbare Wmo-budgetten overgehouden. Dat
blijkt uit een raadsmemo, waarin de analyse van de
zorgkosten van de Wet maatschappelijke onder- -**
steuning staat.
ARCO BOMGAARS
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Sinds l januari 2015 zijn gemeen-
ten verantwoordelijk voor de
jeugdzorg, de langdurige zorg aan
hulpbehoevenden en de arbeids-
plekken voor gehandicapten.

Uit het raadsmemo blijkt nu dat
een derde van het beschikbare
budget van ruim 12 miljoen voor
begeleiding, huishoudelijke onder-
steuning en hulpmiddelen niet ge-
bruikt is. Op het gebied van bege-
leiding is bijna 2,5 miljoen onbenut
gebleven.

In het memo wordt niet uitge-
breid ingegaan op de oorzaken van
het enorme overschot, dat landelijk
zelfs rond de 310 miljoen euro be-
draagt. Wel is duidelijk dat de situ-
atie van voor l januari 2015, toen
de algemene wet bijzondere ziekte-

kosten (awbz) nog van kracht was,
geen goede indicatie bleek te zijn.
Ook hebben de gemeenten zich
mogelijk gebaseerd op strengere
zorgindicaties bij de uitkering van
Wmo-gelden.

Het overgebleven bedrag wordt
niet uitgegeven, maar gebruikt als
'egalisatiereserve' voor de Wmo in
de komende jaren. :-

Uit het memo blijkt ook dat de
Hoeksche Waardse gemeenten op
het gebied van inkomensonder-
steuning van chronisch zieken en
compensatie van het eigen risico
een aanzienlijk bedrag tegemoet
kunnen zien. De Regionale Sociale
Dienst keert 616.453 euro uit. Bin-
nenmaas krijgt het leeuwendeel
van dat bedrag: 227.103 euro.

Nieuw speeltje voor politie: een RHIB
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HOEKSCHE WAARD! De Hoek-
sche Waardse politie heeft er
een nieuw 'speeltje' bij: een
RHIB. Een pijlsnelle speedboot,
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stallen hem bij het bureau en kun-
nen hem dan waar we willen, te
water laten. Er is water genoeg..."
Het Hoeksche Waardse politie-
team heeft twee agenten aan
boord met een vaarbewijs. Zij zijn
blij met het nieuwe vaartuig.
„Voorheen voeren we rond in een
veredelde badkuip. Daar kon je
echt het Spui niet mee op. Nu heb-
ben we een snelle boot van 5,5
meter lang waarmee we ook op
het water ons mannetje kunnen
staan - een ondergeschoven kindje

dat eigenlijk een verplichting is in
het politiewerk."
De speedboot wordt ingezet voor
surveillance en het controleren
van vissers, stropers, drank- en
vaarbewijscontroles. „En we kijken
naar oneigenlijk bezit van vaartui-
gen. Heeft iemand een dikke
speedboot van 250.000 euro en hij
heeft geen duidelijk verhaal waar
hij die van heeft betaald, kunnen
wij de financiële recherche aan het
werk zetten. Deze RHIB is een ab-
solute aanwinst."


