
BINNENMAAS

Gemeente sluit boeken over
2015 met overschot van 9 ton
Binnenmaas heeft vorig jaar
bijna 9 ton overgehouden. Dat
blijkt uit de jaarrekening van
de gemeente. Van het over-
schot van 893.000 euro wordt
135.000 euro gestopt in een
potje voor maatschappelijke
ondersteuning (WMO). Het
restant wordt gestort in de
algemene reserve.
Wethouder Henk van Etten is
tevreden: „Binnenmaas kent
nog steeds een gezonde finan-
ciële positie. 2015 was best een
spannend jaar. We kregen van
het rijk nieuwe taken op het
gebied van de begeleiding in
de WMO, de jeugdhulp en de

Participatiewet. Dit bracht fi-
nanciële onzekerheden met
zich mee. Die hebben we met
een solide beleid goed het
hoofd kunnen bieden."
Het college is ook tevreden
over de voortgang van de
plannen, zoals die in het
Dorpshart van Mijnsheeren-
land, waar onder meer een
multifunctioneel centrum
komt en 't Koetsveld in West-
maas. „Veel doelstellingen
zijn bereikt en met de rest lo-
pen we op schema", aldus
Van Etten. Donderdagavond
buigt de gemeenteraad zich
over de jaarstukken.

CROMSTRIJEN

Kerken voor
noodopvang
De Cromstrijense
kerken doen in een
brief een oproep
aan het college en
de raad in hun ge-
meente om een bij-
drage te leveren
aan de noodopvang
van vluchtelingen.
Zij reageren hier-
mee op de vastge-
lopen gesprekken
tussen COA en de
Hoeksche Waardse
gemeenten. De ker-
ken vragen de raad
zich niet te laten lei-
den door angst of
vooroordelen.

PUTTERSHOEK

Blaren wel van
berenklauw
De leerling van Het
Driespan in Put-
tershoek die in de
struiken viel, kreeg
blaren van een ge-
wone bereklauw. In
tegenstelling tot
de grote Perzische
berenklauw geeft
die meestal geen
nare huidreactie.

CROMSTRIJEN

Referendum in
gemeenteraad
De gemeenteraad
van Cromstrijen be-
sluit morgenavond
over de invoering
van een raadple-
gend referendum.
Dit is niet bindend
en geldig als 30
procent van de
kiesgerechtigden
stemt. Politici in
Cromstrijen willen
het middel van een
referendum aangrij-
pen als de provincie
morgen besluit tot
een fusie van de vijf
Hoeksche Waardse
gemeenten.



» Aart- Jan Moerkerke naar Papendrecht

Burgemeester
Strijen vertrekt
Burgemeester Aart- Jan Moerkerke van Strijen gaat per 1
oktober aan de slag als burgemeester van Papendrecht.
Moerkerke (51), die in maart 2012 benoemd werd in Strijen
volgt in het Alblasserwaardse dorp Kees de Bruin op.
Arco Bomgaars
Strijen

De voordracht van VVD'er Moer-
kerke in PaperMrecht komt op een
pikant moment. Vandaag beslist de
provincie Zuid-Holland over herin-
deling of verregaande samenwer-
king in de Hoeksche Waard en
wordt er meer duidelijk over de
toekomst van Strijen. „Dat is een
opmerkelijke samenloop van om-
standigheden, maar vooral een toe-
valligheid", zegt Moerkerke.

De eerste burger van Strijen
spreekt over een afscheid met een
'dubbel gevoel'. „Ik heb ooit gezegd
dat ik de termijn van zes jaar burge-
meesterschap zou volmaken. Door
de actualiteit is dat achterhaald. Bij
een herindeling in de Hoeksche
Waard is de kans groot dat je niet
als burgemeester in beeld komt.
Die discussie heeft ervoor gezorgd
dat ik om me heen ben gaan kijken
en daarbij kwam Papendrecht als
eerste optie voorbij. Ik ben al ver-
schillende malen met mijn vrien-
din in Papendrecht geweest en voel
warmte daar. Mensen spreken me
aan en tonen interesse. Maar het
gaat me ook aan het hart dat ik na
ruim vier jaar uit Strijen zal ver-
trekken."

Het vertrek van Moerkerke komt
als een verrassing in Strijen, ook

A Moerkerke tijdens zijn
installatie. ARCHEFFOTO

Bij een herindeling
is de kans groot
dat je niet als
burgemeester in
beeld komt

— Aart-Jan Moerkerke

binnen de fractie van de WD die in
het Keendorp tot de coalitie be-
hoort. „De voordracht van Aart-Jan
Moerkerke is Papendrecht is een fe-
licitatie waard voor een burgemees-
ter die wij als een warm en sociaal
mens hebben leren kennen", zegt
WD-fractievoorzitter Arnold de
Man. „Het nieuws komt op een sail-
lant moment voor onze gemeente.
Wat er nu met de invulling van het
burgemeesterschap in Strijen moet
gebeuren, hangt ook af van wat we
vandaag te horen zullen krijgen. In
Oud-Beijerland is na het vertrek
van Klaas Tigelaar bijvoorbeeld ook
geen waarnemer aangesteld."

Verbazing
lan Oosterkamp van oppositiepartij
Strijens Belang hoorde het nieuws
over het vertrek van Moerkerke, die
voor het burgemeesterschap in
Strijen raadslid was in Capelle aan
den IJssel, met enige verbazing aan.
„Het is mooi dat onze burgemeester
zijn persoonlijke ambities kan rea-
liseren. Ik vind het persoonlijk jam-
mer dat Aart-Jan Moerkerke, een
communicatief sterke burgemees-
ter met een groot sociaal gevoel,
zijn termijn niet zal afmaken in
onze gemeente. Strijen is een
kweekvijver van burgemeesters-
talent gebleken, maar daardoor ook
een doorgangshuis."



Zeker tot eind vanjaar financieel gered

Zwem bus
in de vaart

' 'Her
De Zwembus houdt het
hoofd toch boven water.
Donderdag heeft wethouder
Arie Mol van Binnenmaas
tijdens een spoedbijeen-
komst in het gemeentehuis
van Binnenmaas er voor
gezorgd dat de zwembus
voor ouderen in elk geval
tot het eind van het jaar kan
blijven rijden. Gemiva en
Zorgwaard springen het ko-
mende halfjaar bij om Wel-
zijn Hoeksche Waard in de
kosten tegemoet te komen.
Hierover is dankzij bemid-
deling van de wethouder

1 overeenstemming bereikt.
Aanleiding voor de tussen-
| komst van wethouder Mol
! was de berichtgeving in Het

Kompas over het stopzetten
van de zwembus. Van deze
bus maken ouderen uit ver-
schillende dorpen van Bin-
nenmaas gebruik om een
bezoek te brengen aan het
zwembad De Wellen in 's-
Gravendeel. Daar is tijdens
het speciale . zwemuurtje
voor ouderen het water war-
mer dan gebruikelijk. "Dat
de zwembus stopgezet zou
worden, had te maken met
het feit dat de kosten voor
deze dienst niet te verant-
woorden zijn. Het gaat jaar-
lijks om enkele duizenden
euro's subsidiegeld voor een
relatief kleine groep van
ruim 20 gebruikers.
Vervolg, zie binnenpagina

Sponsoring blijft nodig
VERVOLG VOORPAGINA - "Om
de dienst toch te kunnen
blijven aanbieden, is ook
dit jaar veel inspanning
gepleegd om sponsoren te
zoeken. Dat xverd de laat-
ste jaren steeds moeilijker
en is niet gelukt. Hierdoor
kwam het voortbestaan
van de zwembus in gevaar
en zou dit project halver-
wege het seizoen moeten
stoppen," vertelt Hanneke
Vliet Vlieland, de nieuwe
directeur-bestuurder van
Welzijn Hoeksche Waard.
Welzijn Hoeksche Waard,
die de uitvoering van het
project volledig bekostigde,
heeft alles in het werk ge-
steld om de zwembus op het
droge te houden en is blij
dat Arie Mol heeft willen
bemiddelen: "We hopen dat
dit leidt tot een structurele
oplossing. Want ook al is de

dienst duur voor het aan-
tal gebruikers, het zijn wel
mensen die enorm veel baat
hebben bij hun wekelijkse
uurtje zwemmen. We wil-
len hen dit graag blijven bie-
den", aldus Vliet Vlieland.
De zwembus is dus voor
2016 gered. Na de zomer-
vakantie wordt in overleg
bekeken of er een oplossing
is te vinden om de bus ook
in 2017 voor de doelgroep
te behouden. Hanneke Vliet
Vlieland: "De oproep is al
gedaan, maar we willen hem
graag nog eens doen: als u
de zwembus ook een warm
hart toedraagt, helpt u ons
dan als sponsor om deze te
kunnen laten rijden?" Voor
meer informatie en de mo-
gelijkheden, neem contact
op met Welzijn HW via tel.
088- 730 89 00 of via info®
welzijnhoekschewaard.nl.



'Minister wijzigt de regels tijdens het spel'

'Zilvervloot' vaart
het eiland voorbij
^er ADHW/ <=»6<o"^f-s_«=>i^

Ze rekenden zich al rijk. Maar of de vijf gemeenten in de
Hoeksche Waard daadwerkelijk zo'n 4,5 miljoen euro per jaar
mogen bijschrijven voor het heffen van precariobelasting op
leidingen in de grond, is nog uiterst onzeker.
Arco Bomgaars
Bas Boerma
Hoeksche Waard

Minister Ronajd Plasterk wil drin-
gend af van de precariobelasting,
die gemeenten bij nutsbedrijven
kunnen opeisen voor de aanwezig-
heid van hun leidingen in de ge-
meentegrond. In het huidige wets-
voorstel vervalt 'de zilvervloot', die
veel gemeenten gebruiken om fi-
nanciële gaten te dichten, op i ja-
nuari. Gemeenten die precario hef-
fen, vallen onder een overgangsre-
geling waarbij de precario nog tien
jaar lang doorloopt.

Maar die afvloeiingsregeling gaat
volgens het huidige voorstel aan de
neus van de Hoeksche Waard voor-
bij. „De overgangsregeling is be-
doeld voor gemeenten die als ge-
volg van het afschaffen inkomsten
derven", laat minister Plasterk in
een brief weten. „Gemeenten die
na 2015 deze belasting hebben inge-
voerd vallen niet onder de rege-
ling."

Het eiland krijgt dit jaar sowieso
een bedrag van 4,5 miljoen euro aan
precariorechten. Maar de kans dat
het daarbij blijft, is groot. Financieel
wethouder Piet van Leenen (Oud-
Beijerland), die namens de Hoek-
sche Waard de 'precariowoordvoe-
ring' doet, baalt van het wetsvoor-

HANSFLIERINGA

Wethouder
ondervuur
oppositie
Oppositiepartijen D6Q
en PvdA van Crom-
strijen hebben vergeefs
een motie van afkeuring
ingediend tegen wet-
houder Hans Flieringa
van financiën. Aanleiding
was dat Cromstrijen
zich rijk zou hebben ge-
rekend door de heffing
van precariobelasting op
ondergrondse leidingen
van nutsbedreven te be-
stemmen voor het 10
miljoen euro kostende
vitaliseringsprogramma
van de gemeente. De
fracties van D66 en
PvdA vinden dat de fi-
nanciële bodem onder
dat programma wegvalt,
nu de inkomsten van de
precariogelden dreigen
weg te vallen omdat de
minister het wetsvoor-
stel zou willen wijzigen.

stel. „In het ergste geval krijgen we
slechts één jaar precario: voor de
Hoeksche Waard een bedrag van
4,5 miljoen euro. Als wij wel onder
de regeling vallen krijgen we in tien
jaar tijd 45 miljoen euro. Dat is een
hoop geld en het zou heel zuur zijn
als we dat mislopen."

Vertrouwen
Een vette streep door de rekening
van de vijf eilandgemeenten, die na
een brief van de minister op 10 fe-
bruari unaniem besloten de preca-
riobedragen mee te nemen in de
meerjarenbegroting. „Die brief gaf
ons het vertrouwen dat we zeker
gebruik konden maken van de
overgangsregeling. Dat we na tien
jaar geen precariogelden meer zou-
den ontvangen was al duidelijk",
zegt Van Leenen. „Maar nu is er een
aanvulling in het wetsvoorstel die
zegt dat gemeenten die in 2015 nog
geen precario hebben geheven niet
in die regeling komen. De minister
wijzigt de regels tijdens het spel."

De gemeenten hebben contact
met de Vereniging Nederlandse
Gemeenten, de provincie, politieke
partijen en Binnenlandse Zaken.
De hoop is de politiek zo te beïn-
vloeden zodat de Tweede Kamer
het wetsvoorstel na het zomerreces
niet als hamerstuk behandelt, maar
er nog eens uitvoerig over praat.



Patstelling dreigt tussen
Hoeksche Waard en COA
De ideeën van de raadsleden in de
Hoeksche Waard en het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA) over de opvang
van vluchtelingen liggen mijlenver
uiteen. Een patstelling dreigt.

SPITSSTROOK

Na de zomer nieuwe instroom

Bas Boerma
Arco Bomgaars
Hoeksche Waard

De politici in Oud-Beijerland wil-
len uitsluitend meewerken aan een
opvang voor maximaal 200 perso-
nen. Dat is het aantal dat past bij de
schaal en de aard van het grootste
dorp in de Hoeksche Waard.

Daarnaast is dat ook de wens van
de inwoners van de Hoeksche
Waard, die in een enquête hebben
gemeld niets te voelen voor een
grotere opvang. Het COA wil enkel
locaties benutten voor 300 status-
houders, vluchtelingen met een
verblijfsvergunning. „Als wij nu
meebuigen met de wens van het
COA en een plek voor 300 status-
houders regelen, worden wij onge-
loofwaardig", verwoorde raadslid
Hein Verbiest (BINT) het gevoel
van de gemeenteraad.

Wens
In een motie, ingediend door de
PvdA, werd burgemeester Klaas Ti-
gelaar van Oud-Beijerland ge-

vraagd de nadruk-
kelijke wens voor
kleinschaligheid
nogmaals bij
het COA neer
te leggen. Een
vraag waar Ti-
gelaar al het
antwoord op
weet: nee.
„Willen wij
een stap zet-
ten in de
opvang
van vluch-
telingen in de regio,
dan moeten wij de
aantallen die wij
willen opvangen
opschroeven. De
bal ligt bij ons.
Niet bij het COA,
dat ook alleen

>• Deze Syrische
meisjes stapten
in Oud-Beijer-
land uit de bus.
ARCHIEFFOTO QPMOTO
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Als de voorspellingen kloppen,
komt er tijdens, of net na de
zomer een nieuwe stroom vluch-
telingen naar Nederland. Dan
zal, in tegenstelling tot nu, de
vraag naar opvangplekken weer

toenemen. De burge-
meesters maakten in

j een gesprek met het
COA de vergelijking

maar hun opdracht
uitvoert. Met klein-

schalige opvang
gaan zij niet ak-
koord."

Cromstrijen
neemt de ver-
antwoordelijk-
heid voor een

eventuele in-
stroom van sta-
tushouders. „We

willen onze
maatschappelijke
taken vervullen,
maar ook de con-
sequenties zien",
zei burgemeester
Jan Luteijn.

In een poging
om de huidige pat-

met een snelweg, waar de
vluchtstrook voor de spitsuren
wordt gebruikt, „Nu is het rustig
en is de vraag naar een opvang,
een vluchtstrook, niet heel drin-
gend", aldus Klaas Tigelaar van
Oud-Beijerland. „Maar na de
zomer verwachten ze wel weer
een spits. Dan moeten we doen
wat we kunnen."

stelling tussen het COA en de vijf
Hoeksche Waardse gemeenten te
doorbreken, kwam Koos Oostveen
(CDA Cromstrijen) met de sugges-
tie een dependance te creëren van
het asielzoekerscentrum in 's-Gra-
vendeel. Luteijn: „Je kunt wel een
dependance vragen, maar dan moet
het wel een plek voor 300 vluchte-
lingen zijn. Dat is de absolute on-
dergrens."

De vijf burgemeesters van de vijf
gemeenten spreken morgen met
hun collega's in de regio Zuid-Hol-
land Zuid en het COA. „Ik hoop dan
duidelijkheid te krijgen welke op-
gave we nog hebben liggen", zegt
Tigelaar. „Duidelijk is dat we in de
regio nog een stap moeten maken
als het gaat om de aantallen status-
houders die wij moeten opvangen."



Hek om Oude
Tol kost ruim
2O.OOO euro
OUD-BEIJERLAND Het ijze-
ren hek dat Oud-Beijerland
tangs de Oude Tol heeft laten
plaatsen om zwemmen in het
Spui te ontmoedigen heeft de
gemeente 2O.OOO euro ge-
kost. Dat laat het college
weten op vragen van de Partij
van de Arbeid.
Eerder werd er 50.000 euro be-
schikbaar gesteld voor een on-
derzoek naar de mogelijkheden
om het zwemmen bij de Oude
Tol in de toekomst mogelijk te
maken.

Van dat geld is nog niets uitge-
ven, meldt het college. „Onze in-
spanningen zijn vooral gericht
geweest op het herstel van de be-
stuurlijke verhoudingen en het
verkrijgen van draagvlak voor
het proces dat wij voor ogen heb-
ben."

De gemeente en de provincie
Zuid-Holland willen allebei dat
Oud-Beijerlanders volgend jaar
wel de kans krijgen in het open
water van het Spui te zwemmen,
maar vindt de sterke stroming,
de afstand tot de vaargeul en de
riooloverstort te gevaarlijk.

Oud-Beijerland bekijkt nu de
mogelijkheden een damwand
aan te brengen of een baai aan te
leggen om zwemmen mogelijk
te maken.

APHU/ <c?"7 &^-2&

'Randweg
Klaaswaal
komt niet'

Geen steun
voor
noodopvang
ChristenUnie-raadslid Huibert
Steen zag geen meerderheid
voor zijn plan om onderzoek te
doen naar plekken voor de
noodopvang van 3OO vluchtelin-
gen of meer.

Arco Bomgaars

Binnenmaas

Alleen de fracties van de SGP en
PvdA en fractie Nieland betuigden
steun aan Steen. De coalitiepartijen
WD, CDA en Gemeentebelangen
Binnenmaas wezen erop dat zij de
motie niet steunden, mede omdat
de noodzaak -in Nederland staan
diverse opvanglocaties leeg, zo was
de argumentatie- momenteel ont-
breekt. „Wie zijn wij in Binnen-
maas dat wij bepalen wat noodzaak
is?" riep een geïrriteerde Steen in
reactie op dat argument.

De motie van Steen had voor be-
weging kunnen zorgen in de pat-
stelling tussen de vijf Hoeksche
Waardse gemeenten en het Cen-
traal orgaan Opvang Asielzoekers
over de aanpak van het vluchtelin-
genprobleem. Steen wilde de mo-
tie aanhouden in afwachting van
de komende ontwikkelingen.

Wethouder Henk van Etten be-
nadrukte de openstelling van een
tweede locatie binnen de gemeen-
tegrenzen uit te sluiten.

Gemeenten mogen geen precario heffen
i-t£T VCC*<ÏM<5 <=Sd.c& .*2o\é>

Plannen m
de ijskast?
Kan Cromstrijen een hoop mooie plannen in de ijskast
zetten? Die vraag stond dinsdag in de raad centraal nu
de Tweede Kamer hoogstwaarschijnlijk niet akkoord
gaat met de plannen van gemeenten precariorechten

l te gaan heffen vanaf 2016. En op die inkomsten waren
veel plannen gebaseerd, door Alle't Hooft

CROMSTRIJEN - Voor de ko-
mendo jaren staan tal van
investeringen op het gebied
van verkeer, economie,
duurzaamheid, veiligheid
en sport- en recreatie op
do agenda. Hierbij zou de
komende drie jaar tien mil-
joen geïnvesteerd worden in
Cromstrijen om de kernen
vitaal en leefbaar te houden.
Do kadernota sluit met posi-
tieve eindsaldi, maar zijn de
plannen financieel wel uit-
voerbaar nu gemeenten mis-
schien toch geen precario-
rechten mogen gaan heffen?
Prccariobelasting wordt
onder andere geheven over
leidingen en kabels onder de
grond. Voor de gemeenten in

de Hoeksche Waard zou dit
zo'n 4,4 miljoen euro ople-
veren over de leidingen van
Stedin, Miranda den Tuin-
der (D66): "Hiermee kan de
begroting van Cromstrijen
van 2016-2020 in de prul-
lenbak, omdat deze voor een
groot gedeelte is gebaseerd
op de inkomsten van preca-
riohcffingen. Er zijn reserve-
ringen gemaakt op basis van
'centen opmaken vanwege
herindeling' en op basis van
precarïobelasting. Het vita-
liscringsprofjramma voor
Cromstrijen stort daarmee
in elkaar, want veel dingen
kunnen gewoon niet gerea-
liseerd worden."
Vervolg, zie pagina 14.



Hek om Oude
Tol kost ruim
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OUD-BEIJERLAND Het ijze-
ren hek dat Öud-Beijerland
langs de Oude Tol heeft laten
plaatsen om zwemmen in het
Spui te ontmoedigen heeft de
gemeente 20.000 euro ge-
kost. Dat laat het college
weten op vragen van de Partij
van de Arbeid.
Eerder werd er 50.000 euro be-
schikbaar gesteld voor een on-
derzoek naar de mogelijkheden
om het zwemmen bij de Oude
Tol in de toekomst mogelijk te
maken.

Van dat geld is nog niets uitge-
ven, meldt het college. „Onze in-
spanningen zijn vooral gericht
geweest op het herstel van de be-
stuurlijke verhoudingen en het
verkrijgen van draagvlak voor
het proces dat wij voor ogen heb-
ben."

De gemeente en de provincie
Zuid-Holland willen allebei dat
Oud-Beijerlanders volgend jaar
wel de kans krijgen in het open
water van het Spui te zwemmen,
maar vindt de sterke stroming,
de afstand tot de vaargeul en de
riooloverstort te gevaarlijk.

Oud-Beijerland bekijkt nu de
mogelijkheden een damwand
aan te brengen of een baai aan te
leggen om zwemmen mogelijk
te maken.

'Randweg
Klaaswaal
komt niet'
Inwoners van Klaaswaal die
hopen op de komst van een
randweg en een betere ver-
keersontsluiting in en rond hun
dorp, kunnen wel eens bedro-
gen uitkomen. Dat verwacht
D66-raadslid Johan Stokman.

Arco Bomgaars
Klaaswaal

De gemeenteraad is akkoord met
een krediet van 15.000 voor een
aanvullende studie naar verkeers-
problematiek rond het dorp. Maar
Stokman verwacht dat een oplos-
sing niet voorhanden is. „Het mis-
lopen van de inkomsten uit de pre-
cariorechten waar Cromstrijen op
had gerekend, betekent dat er veel
plannen niet uitgevoerd worden.
Het zal er ook voor zorgen dat de
randweg er niet komt."

Vandaag houdt Cromstrijen op-
nieuw een informatieavond in het
gemeentehuis. Op 22 augustus wil-
len raadsleden in een besloten
werkbijeenkomst de plussen en
minnen over dit onderwerp nog
eens bespreken. PvdA-raadslid Piet
Penning wilde die bijeenkomst
graag openbaar houden, maar zijn
suggestie werd niet overgenomen
omdat het onderwerp toch weer zal
terugkeren in de raad.

Ook Stokman zag geen heil in
een openbare zitting: „Bewoners
zullen alleen nog meer teleurge-
steld raken als zij de discussie zou-
den bijwonen."

IAJ

Geen steun
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Steen zag geen meerderheid
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doen naar plekken voor de
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Alleen de fracties van de SGP en
PvdA en fractie Nieland betuigden
steun aan Steen. De coalitiepartijen
WD, CDA en Gemeentebelangen
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de noodzaak -in Nederland staan
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maas dat wij bepalen wat noodzaak
is?" riep een geïrriteerde Steen in
reactie op dat argument.

De motie van Steen had voor be-
weging kunnen zorgen in de pat-
stelling tussen de vijf Hoeksche
Waardse gemeenten en het Cen-
traal orgaan Opvang Asielzoekers
over de aanpak van het vluchtelin-
genprobleem. Steen wilde de mo-
tie aanhouden in afwachting van
de komende ontwikkelingen.

Wethouder Henk van Etten be-
nadrukte de openstelling van een
tweede locatie binnen de gemeen-
tegrenzen uit te sluiten.
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veel plannen gebaseerd, door Alle't Hoof t

CROMSTRIJEN - Voor de ko-
mende jaren staan tal van
investeringen op het gebied
van .verkeer, economie,
duurzaamheid, veiligheid
en sport- en recreatie op
de agenda. Hierbij zou de
komende drie jaar tien mil-
joen geïnvesteerd worden in
Cromstrijen om de kernen
vitaal én leefbaar te houden.
De kadernota sluit met posi-
tieve eindsaldi, maar zijn de
plannen financieel wel uit-
voerbaar nu gemeenten mis-
schien toch geen prccario-
rechten mogen gaan heffen?
Precariobelasting wordt
onder andere geheven over
leidingen en kabels onder de
grond. Voor de gemeenten in

de Hoeksche Waard zou dit
zo'n 4,4 miljoen euro ople-
veren over de leidingen van
Stedin. Miranda den Tuin-
der (D66): "Hiermee kan de
begroting van Cromstrijen
van 2016-2020 in de prul-
lenbak, omdat deze voor een
groot gedeelte is gebaseerd
op de inkomsten van preca-
rioheffingen. Er zijn reserve-
ringen gemaakt op basis van
'centen opmaken vanwege
herindeling' en op basis van
precariobelasting. Het vita-
liscringsprogramma voor
Cromstrijen stort daarmee
in elkaar, want veel dingen
kunnen gewoon niot gerea-
liseerd worden."
Vervolg, zie pagina 14.



Oudeman: 'Maak een plan B'
VERVOLG HOOFDARTIKEL
VOORPAGINA - Piet Pen-
ning (PvdA) sloot zich
aan bij de woorden van
D6G dat veel plannen
waarschijnlijk niet door
kunnen gaan. "In 2004 is
al het oerste verzoek in de
Tweede Kamer om prcca-
riobelasting af te schaffen
gedaan. Landelijk was het
dus duidelijk dat iedereen
afwilde van deze rege-
ling. Toch was het juist
minister Plasterk (PvdA)
-dfe volgens wethouder
Hans Flieringa de regels
over de peildatum en hef-

fing van precariorechten
halverwege het proces
gewoon veranderd heeft."
"De concessies liepen af
en wij mochten precario
rechten opleggen, af-
schaffing zou gefaseerd
gebeuren. Toen we de
precarioverordening vast-
stelden, was er nog geen
sprake van een wetsvoor-
stel. De hele Hoeksche
Waard heeft hier last van,
maar onze gemeente is
financieel gezond en het
duurt nog lang voordat
het wetsvoorstel aange-
nomen is," aldus VVD-

wethouder Flieringa. Jaap
Oudeman (SGP) wil dat
de wethouder een plan B
opstelt om de begrootte
precarioheffing op te van-
gen. Piet Penning (PvdA)
en Miranda den Tuinder
(D66) stemden niet in
met de kadernota, die
toch werd goedgekeurd
met een meerderheid van
stemmen. Belangrijke
input voor de kadernota
is de 'Vitaliseringsagenda
Cromstrijen 2016-2018',
waarmee een forse impuls
beoogd wordt voor de
leefbaarheid.

Aanpak drugsgebruik
"-

De Hoeksche Waardse ge-
meenten, politie en maat-
schappelijke organisaties
slaan de handen ineen om
het drugsgebruik onder jon-
geren tussen 12 en 18 jaar
terug te dringen. Aanlei-
ding voor de zorg zijn meer-
dere ernstige incidenten die
zich sinds eind 2015 hebben
voorgedaan. Er zijn voor-
beelden bekend van 12-13
jarigen die in zeer kritieke
toestand in het ziekenhuis
terecht zijn gekomen door
(hard)drugsgebruik. Uit po-
litieonderzoek blijkt dat zo'n
65 jongeren tussen 12-18 jaar
op die drugs gebruikten,
kochten of verhandelden.
Vrijwel alle jongeren gaan
naar scholen in de Hoeksche

Waard. Het verhandelen van
drugs gebeurt ook in en om
de scholen en het is relatief
eenvoudig en goedkoop (en-
kele euro's per pilletje) is om
de verdovende middelen in
handen te krijgen. De politie
controleert en is zichtbaar
én onherkenbaar aanwezig.
Alle ouders/verzorgers van
leerlingen in het voortgezet
onderwijs hebben een e-
mail en digitale folders ge-
had met informatie, tips en
veel gestelde vragen en ant-
woorden over drugsgebruik.
Voor meer informatie over
het terugdringen van drugs-
gebruik onder jongeren, bel
met 088 - 647 17 36 of stuur
een mail naar: oov©oud-be-
ijerland.nl.



Gedeputeerde: Er moet iets gebeuren aan vervoersproblemen

Provincie geeft vol gas
r aanleg van A4-Zuid

De provincie Zuid-Holland wil er
alles aan doen om de aanleg van
de A4-Zuid mogelijk te maken.
Hans Kleij, programmadirecteur
van Zuid-Holland, is aangesteld
als kwartiermaker om een ver-
kenning uit te voeren. „Er moet
iets aan de vervoersproblemen
op de corridor Rotterdam-Ant-
werpen gebeuren", aldus gede-
puteerde Floor Vermeulen.

Folkert van der Krol
Hoogvliet/Klaaswaal

Het al jaren met potlood ingete-
kende tracé tussen Hoogvliet en
Klaaswaal (aansluiting op de A29)
in de Hoeksche Waard is na de A4

Midden-Delfland het laatst ontbre-
kende stukje asfalt op de corridor
Amsterdam-Antwerpen.

„Bij de verkenning bekijken we
alle verbindingen die er zijn: asfalt,
spoor, water en zelfs buisleidin-
gen", zegt Vermeulen, „De 'ver-
keersdrukte tussen Rotterdam en
Antwerpen neemt alleen maar toe.
De A29 staat vol en dat heeft ook ge-
volgen voor de andere wegen. Ik zie
het belang van de A4-Zuid, maar
het bewijs van de noodzaak ont-
breekt. Dat hopen we met deze ver-
kenning op tafel te krijgen. Eind dit
jaar hopen we al heel ver te zijn."

Directeur Bert Mooren van werk-
geversorganisatie VNO-NCW
West directeur - die de provincie

namens onder meer Bouwend Ne-
derland, Transport en Logistiek Ne-
derland en het Havenbedrijf Rot-
terdam opriep tot de verkenning -
is hoopvol gestemd. „Internationale
corridors worden steeds belangrij-
ker", zegt hij. „Het is zaak om de
weg te agenderen bij het rijk. Dat
willen we doen met een uitge-

De weg moet niet
met een streepje
langs een lïneaal
worden ingetekend
-Bert Mooren

breide lobby, met ook Vlaanderen
en Antwerpen. Tegelijkertijd heb-
ben we van de A4 Midden-Delfland
geleerd dat de weg niet met een
streepje langs een lineaal moet
worden ingetekend. Er moet veel
aandacht worden besteed aan de
landschappelijke inpassing."

Hilda Themans van de stichting
tot behoud van de Hoeksche Waard
als polderlandschap, met 22.000
sympathisanten, vindt de verken-
ning onbegrijpelijk: „De landelijke
overheid heeft al aangegeven dat
het laatste stukje A4 niet zal leiden
tot minder files. Maar alsof er niets
is gebeurd, gaan de voorstanders
gewoon door. Ik vraag me af wan-
neer dit nou eens stopt."



'Historisch besef is er niet'

Pand KONI
niet langer
monument
Het kantoorpand van KONI aan de
Langeweg in Oud-Beijerland heeft geen
monumentale status meer. De historische
vereniging baalt als een stekker.

Bas Boerma
Oud-Beijerland

De gemeente Oud-Beijerland
schrapt het karakteristieke pand
aan de Langeweg omdat het vindt
dat de financiële positie van schok-
demperfabrikant KONI zwaarder
moet wegen dan het belang het
kantoorpand te 'beschermen'.

De gemeente stelt dat handha-
ving van de monumentale status
KONI frustreert in de verdere ont-
wikkeling. 'Ook hecht het college
eraan om KONI als bedrijf voor
Oud-Beijerland te behouden met
het oog op de werkgelegenheid',
meldt het college van burgmeester
en wethouders.

De Historische Vereniging in het
dorp baalt als een stekker en re-
ageert verbolgen op het besluit.
„Drie onafhankelijke deskundigen
hebben bevestigd dat het kantoor,
een pand uit de wederopbouwtijd,
waardevol is voor Oud-Beijerland",
zegt bestuurslid Pieter Jan in 't
Veld. „En het enige argument van
de gemeente is dat KONI er finan-
cieel op achteruit gaat. Dit is puur
een geldkwestie."

Hoogste score
Het KONI-kantoor werd in 2014
opgenomen op de gemeentelijke
monumentenlijst. Bij de beoorde-
ling van de monumentencommis-
sie en de stichting Dorp, Stad &

Land kwam uit op zestien punten,
de hoogste score in Oud-Beijerland.
Dat was een halve punt meer dan
de woningen aan de zogenoemde
Oude Bijl.

In 't Veld vermoedt dat de schok-
demperfabrikant, die onlangs het
gloednieuwe pand opende, de
grond wil verkopen. Dit kan niet
wanneer het kantoor een be-
schermde status heeft. Daarnaast

Drie onafhankelijke
deskundigen hebben
bevestigd dat het
pand waardevol is
-Pieter Jan in 't Veld

betekenen de oude bomen en het
trapje naar voormalig boerderij
Schee rmansvliet een schitternd
stuk natuur in Oud-Beijerland.
„Dat is een stukje dat je in onze
ogen niet zou mogen bebouwen.
Maar het interesseert ze niet. Er is
geen historisch besef."

De Historische Vereniging
diende een bezwaarschrift in bij de
gemeente en wacht op antwoord.
„De bal ligt bij hen", zegt In 't Veld.
„Daarna zien we wel wat onze ver-
volgstap is. Maar dat zou zomaar
een stap naar de bestuursrechter
kunnen worden."


