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Huizen voor vluchtelingen
met status samen regelen
De vijf gemeenten in de Hoek-
sche Waard gaan gezamenlijk
woningen regelen voor vluchte-
lingen met een verblijfsstatus.
Volgende week tekenen ze een
overeenkomst daarover.

Folkert van der Krol
Hoeksche Waard

Alle Nederlandse gemeenten moe-
ten woonruimte regelen voor
vluchtelingen met een verblijfsver-
gunning. In veel gemeenten ver-
loopt dat moeizaam en in de Hoek-
sche Waard is dat niet anders.

De vijf gemeenten moeten in
2016 in totaal 219 statushouders een
huis geven, maar gaan dat aantal bij
lange na niet halen. De teller staat
pas op 161. Binnenmaas heeft de

grootste achterstand, met nog 28
van 73 vluchtelingen met een ver-
blijfsvergunning te gaan. Korendijk
(nog 12 onder te brengen), Crom-
strijen, Strijen (beide nog 7) en
Oud-Beijerland (nog 4) zijn even-
min al klaar. Al is Strijen nog bezig
een gezin van liefst 14 personen te
herenigen. Strenge brieven van de
provincie dat de 'taakstelling' niet is
gehaald, worden straks verwacht.

Kosten
Volgens Oud-Beijerland-wethou-
der Piet van Leenen ligt de schuld
niet bij de gemeenten, maar gaat
het mis bij de koppelingen die het
COA maakt tussen statushouders
en gemeenten. „Dat is een landelijk
probleem", zegt hij. „Het ri jk heeft
al aangekondigd de kosten op ge-

meenten te willen verhalen, maar
dan moeten we wel in staat worden
gesteld om de vereiste aantallen te
halen. Het ligt dit keer niet aan het
aantal beschikbare woningen."

Het loopt onder meer bij gezins-
herenigingen geregeld spaak, zegt
Van Leenen. „Dan hebben we een
Somaliër die in aanmerking komt
voor gezinshereniging, maar kun-
nen de familieleden niet weg uit

We moeten wel in
staat worden gesteld
om de vereiste
aantallen te halen
-Piet van Leenen

het land van herkomst. Dan kun-
neri we de woning niet toewijzen."

HW Wonen verhuurt die vervol-
gens aan reguliere woningzoeken-
den. Van Leenen: „We kunnen
geen huizen blijven vasthouden."

Wel slaan de vijf gemeenten de
handen ineen om vraag en aanbod
van woningen voor statushouders
beter op elkaar te laten aansluiten.
„We regelen dit vanaf 2017 geza-
menlijk", zegt Van Leenen. „COA,
Vluchtelingenwerk en de provincie
zijn daar ook positief over. Als we in
Oud-Beijerland dan een geschikte
woning voor een statushouder heb-
ben, maar de taakstelling ligt in
Strijen, kunnen we dat toch oplos-
sen. Al streven we op langere ter-
mijn wel naar de juiste verdeling
per gemeente van statushouders."



'Rond A4-Zuid begint zich iets moois af te tekenen'
De Hoeksche Waardse
gemeenten hebben in
een brief aan de ge-
meente Nissewaard hun
steun betuigd voor de
komst van de A4-Zuid.
Op Voorne-Putten wordt
tevreden gereageerd.

Folkert van der Krol

Hoeksche Waard

„Er begint zich iets moois
af te tekenen", zegt wet-
houder Christel Mourik
van Nïssewaard. Zij pleit al

jaren voor het doortrekken
van de snelweg van Hoog-
vliet naar de A29 bij Klaas-
waal en vroeg dit najaar
om steun van de Hoeksche
Waardse gemeenten.

Die stonden in het verle-
den nog terughoudend te-
genover de aanleg van de
A4~Zuid, maar hebben
hun scepsis laten varen. Zij
wijzen op de toenemende
drukte, de vele files op de
Azg en het stijgend aantal
ongelukken op de snelweg.
„Niks doen is voor ons

geen optie", schrijft de
Oud-Beijerlandse wethou-
der Harry van Waveren
mede namens Binnen-
maas, Cromstrijen, Koren-
dijk en Strijen aan Van
Mourik. „Wij zijn voor de
aanleg van de A4-Zuid mét
passende ontsluiting voor
de Hoeksche Waard,"

Van Mourik is blij met
de steun. „Er is nu brede
steun vanuit de gemeente-
besturen voor de A4-Zuid.
Ook in de Hoeksche Waard
nemen de verkeersproble-

men toe. Wij hebben altijd
met vette letters onder-
streept dat de A4-Zuid er
moet komen. Nu is het
zaak de nut en noodzaak te
onderbouwen."

Haringvlietbrug
De Hoeksche Waard wil
ook dat de gevolgen voor
de andere wegen in de
Hoeksche Waard en het
knooppunt Hellegatsplein
en de Haringvlietbrug bij
de onderzoeken naar de
A4-Zuid worden meege-

nomen. De provincie is al
een verkennend onder-
zoek naar de aanleg van de
A4-Zuid begonnen, met
Hans Kleij als kwartierma-
ker. Het rijk geeft voorals-
nog echter geen prioriteit
aan de komst van de A4-
Zuid. Volgens Van Mourik
is dat geen reden om bij de
pakken neer te zitten. „Er
kan ook naar andere vor-
men van financiering wor-
den gezocht. Er zijn meer
wegen die naar Rome lei-
den."

Woud van ambtelijke regels wordt in 2O19 gekapt
De ambtelijke 'mallemolen' waar
bewoners en ondernemers met
een leuk initiatief vaak in terecht
komen, wordt een stuk minder
groot. Heikele procedures wor-
den vanaf 2019 niet langer in 26
weken, maar in 'slechts' 8 afge-
handeld. „Niet alles wordt mo-
gelijk, maar alles gaat wel veel
sneller en wordt goedkoper."

Bas Boerma
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De kortere doorlooptijd is het ge-
volg van de nieuwe Omgevingswet,
die over drie jaar in heel Nederland
wordt ingevoerd. Hoewel 2019 erg
ver weg lijkt, zijn de vijf gemeenten
in de Hoeksche Waard al druk bezig

met de voorbereidingen. Afgelopen
maandag werden de gemeentera-
den kort bijgepraat over de te ne-
men stappen. „De Hoeksche Waard
moet goed kijken naar de eigen
kernwaarden", zegt regionaal pro-
jectleider Jaap Groeneweg van Sa-
menwerkingsorgaan Hoeksche
Waard (SOHW). „Dat zijn hier
Vooral de steeds ouder wordende
bevolking, de landbouw en de be-
reikbaarheid van het eiland."

Voor die, en nog een aantal an-
dere punten, moet een concreet
einddoel worden afgesproken. Bij
dat proces worden ook de onderne-
mers en bewoners van de gemeen-
ten betrokken. „Het wordt geen
blauwdruk van hoe de Hoeksche
Waard moet worden. Maar er moet

wel duidelijk zijn op welk terrein
we wat willen bereiken", zegt
Groeneweg.

Wanneer er een aanvraag komt
van een boer die tien hectare zon-
neweide wil aanleggen, ligt er een
visie klaar die zegt of dat wel of niet
mogelijk is. Datzelfde geldt voor ie-
mand die zijn garage wil ombou-
wen tot bedrijfsruimte of van een
braakliggend stuk land een panna-
veldje voor kinderen te maken. „Dit
betekent niet dat alles zomaar mo-
gelijk wordt. Maar alles gaat wel een
stuk eenvoudiger, sneller en uitein-
delijk ook goedkoper."

Wachttijd
De grootste winst zit hem vooral in
het feit dat het papierwerk al ver

Het plaatsen van zonnepanelen in een tuin of weiland moet var
2019 een stuk makkelijker worden. ARCHIEFFOTOVICTORVAN BREUKELEN

voor de eventuele aanvraag is afge-
handeld. Groeneweg: „Daar hebben
inwoners en ondernemers in de

Hoeksche Waard uiteindelijk
profijt van. Dat scheelt direct en
weken wachttijd."



'Criminelen kunnen er misbruik van maken'

straat na diefstal
Fraudegevoelige gegevens van
duizenden burgers uit twintig
gemeenten in de regio zijn mo-
gelijk in criminele handen te-
rechtgekomen.

Folkert van der Krol

Klaaswaal

Dieven stalen op 28 november een
laptop van het bedrijf GeoTax. Dat
levert software voor de onroeren-
dezaakbelasting die het regionale
belastingkantoor SVHW uit
Klaaswaal bepaalt. Op de laptop
kan een bestand uit 2014 staan met
namen, burgerservïcenummers,
adressen en geboortedata van in-
woners uit onder meer Albrands-
waard, Barendrecht, Binnenmaas,
Brielle, Strijen, Cromstrijen, Goe-
ree-Overflakkee, Hellevoetsluis,
Korendijk, Krimpenerwaard, Lan-
singerland en Oud-Beijerland.

„De kans is heel klein dat er mis-
bruik van de gegevens wordt ge-
maakt, maar we kunnen het niet
uitsluiten", aldus SVHW-direc-
teur Robin Heij. „In bet bestand

staan zeker geen bankgegevens of
DigiD-codes. Al wil ik dit datalek
zeker niet bagatelliseren. Het is
heel vervelend."

Woordvoerder Tjerk Notten van
de Fraudehelpdesk geeft aan dat
zulk misbruik wel degelijk moge-
lijk is zonder een (kopie van) een
paspoort of ID-kaart. „Kwaadwil-
lenden kunnen er misbruik van
maken", zegt hij. „Er zijn gevallen
bekend dat mensen opeens een le-
ning op hun naam hadden staan
die ze niet zelf hadden aange-
vraagd. Of dat met deze gegevens
kan? Dat hangt mogelijk af van de
bank waar je de aanvraag doet."

Notten adviseert mensen die
zich zorgen maken een melding te

Er zijn mensen die
opeens een lening
hadden die ze niet
hadden afgestoten
—Tjerk Notten (Fraudehelpdesk)

doen bij hun gemeente. „Mocht er
in de toekomst misbruik worden
gemaakt van je gegevens, dan is
het prettig als je een melding hebt
gedaan. Dit voorkomt dat je bij
identiteitsfraude meteen met i-o
achter staat."

Aangifte
GeoTax uit Geldermalsen heeft
aangifte gedaan van diefstal. Het
bedrijf laat weten de interne be-
veiligingsprocedures na de diefstal
te hebben aangescherpt. Het
SVHW kan niet achterhalen of het
bewuste bestand daadwerkelijk is
aangeleverd.

Het belastingkantoor heeft het
datalek gemeld bij de Autoriteit
Persoonsgegevens en de Informa-
tiebeveiligingsdienst voor ge-
meenten. Uit onderzoek is geble-
ken dat Geotax in elk geval verder
geen bestanden van het SVHW op
computers heeft staan. Of het
SVHW verder nog stappen tegen
GeoTax zal ondernemen, wil Heij
niet zeggen. „Maar het wordt mi-
nimaal een stevig gesprek."

Goudpot voor Hoeksche
Waard, rest heeft pech
HOEKSCHE WAARD De vijf ge-
meenten in de Hoeksche Waard
kunnen komende tien jaar zo'n 45
miljoen euro bijschrijven. Dat staat
in het nieuwste voorstel van minis-
ter Ronald Plasterk over de belas-
ting op kabels en leidingen in de
gemeentegrond.

De Hoeksche Waard had voor 10
februari 2016 een tarief afgesproken
met netbeheerder Stedin en valt

daardoor binnen een overgangsre-
geling van tien jaar. Gemeenten als
Nissewaard, Barendrecht, Ridder-
kerk en Nieuwerkerk aan den IJssel
grijpen net naast de pot.

Omdat netbeheerders de preca-
riobelasting direct doorrekenen aan
hun klanten betalen inwoners van
Rotterdam direct mee voor de
stroom in de Hoeksche Waard. Het
gaat om enkele tientjes.



Korendijk staat er beter voor dan
ooit, mede dankzij precario
door Bos van den Berg
'

KÜK ; :.'K - Najaren van be-
zuinigen staat Korendijk er be-
tervoordan ooit. De gemeente
valt net als andere gemeenten
in de Hoeksche Waard onder
de ruimere overgangsregeling
voor precariobelasting die mi-
nister Plasterk heeft voorge-
steld.
Wethouder Paul Boogaard kon
deze week tijdens de laatste
raadsvergadering van dit jaar
meedelen dat gemeenten die
op 10 februari 2016 in hun be-
lastingverordening' een tarief
hadden vastgesteld voor pre-

yCariobelasting, deze nog tien
Jfc^aar mogen heffen. De uitspra-

ken van de wethouder werden
door de gemeenteraad met
instemming begroet.

Overschotten
Voor Korendijk gaat het om
een bedrag van 630.000 euro
per jaar. De wethouder van fi-
nanciën is zeer verheugd met
het voorstel van de minister.
„We hebben als portefeuille-
houders financiën uit alle ge-
meenten die benadeeld dreig-
den te worden, veel werk
verzet om het onrechtvaardige
voorstel dat er lag van tafel te

kdjgen. Er zijn veel contacten
geweest met de leden van de
Tweede Kamer wat dus nu
heeft geleid tot aanpassing van
het voorstel."
De wethouder van Korendijk
gaat begin volgend jaar in ge-
sprek met de gemeenteraad
over de besteding van de te
verwachtte overschotten op de
begroting. „Er zijn veel zaken
te bedenken waar we het geld
aan kunnen uitgeven, zoals
lastenverlichting voor de in-
woners. Het zou mooi zijn als
zij mee kunnen profiteren van
de positieve financiële situa-
tie."

Peiling fusie
met aparte
stempas
HOEKSCHE WAARD Inwoners
van Binnenmaas, Cromstrijen
en Korendijk krijgen volgend
jaar voor de Tweede Kamerver-
kiezingen in maart twee stem-
passen in de bus. Behalve een
oproep voor de Kamerverkiezin-
gen gaat het om een pas voor de
burgerpeiling over de voorgeno-
men herindeling van de Hoek-
sche Waard per i januari 2020.
De twee passen moeten voorko-
men dat inwoners worden ver-
rast als ze twee stemformu lieren
krijgen.

De PvdA stelde gisteravond in
de raad van Korendijk voor om
in aanloop naar de burgerpeiling
een debat te organiseren. Ook
zou er een brochure met voor-
en nadelen van de fusie moeten
worden verspreid. PvdA-fractie-
voorzitter lelie Stelpstra stelde
dat de inwoners nu nauwelijks
en onjuist worden geïnfor-
meerd. De partijen die tegen een
fusie zijn, wezen het af. „Wij
achten de inwoners voldoende
in staat de juiste keuze te ma-
ken", aldus SGP'er Johan Matze,
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Brandbrief
om tekort
bïjWIHW
Het bestuur van Werk en In-
komen Hoeksche Waard
vreest ook de komende jaren
voor grote financiële tekor-
ten. Oorzaak is dat de rege-
ring het eigen risico van ge-
meenten voor bijstandsuitke-
ringen fors verhoogt.

Folkert van der Krol

Hoeksche Waard

Capelle stuurde namens dertien
gemeenten een brandbrief naar
de Tweede Kamer. Ook de Hoek-
sche Waardse gemeenten heb-
ben dat nu gedaan, mede na-
mens zeven gemeenten in de Al-
blasserwaard en Vijfheerenlan-
den en Reimerswaal.

Het rijk wil gemeenten een fi-
nanciële prikkel geven om zo
min mogelijk mensen in de bij-
stand te laten blijven. Daarom
worden gemeenten gekort op
hun budget voor bijstandsuitke-
ringen. De WIHW laat weten
haar zaken goed op orde te heb-
ben, maar onder meer door de
participatiewet en de instroom
van asielzoekers een groeiend
aantal uitkeringen te moeten
verstrekken. In de brandbrief
vragen de gemeenten om het ei-
gen risico te beperken.

Ook willen ze af van de regel
dat het budget van kleine ge-
meenten wordt bepaald op basis
van de uitgaven van twee jaar
eerder. Omdat de uitgaven van
de gemeenten groeien, leidt ook
dit jaarlijks tot extra tekorten,



'Blij dat de minister de spelregels heeft teruggedraaid

Kassa: 44 miljoen euro



De pakjesboot is nog
maar net vertrokken of
het volgende goed-
nieuwsschip meert af in
de Hoeksche Waard.
De gemeenten krijgen
verspreid over tien jaar
zo'n 44 miljoen euro
aan belasting voor
ondergrondse kabels.

AFBOUWEN

Bas Boerma
Hoeksche Waard

De Oud-Beijerlandse wethouder
Piet van Leenen belde direct een lo-
kale bakkerij toen hij het nieuws uit
Den Haag te horen kreeg. Minister
Ronald Plasterk draait het wets-
voorstel met betrekking tot de zo-
geheten precariobelasting, op on-
dergrondse kabels en leidingen, te-
rug en dus mag de Hoeksche
Waard rekenen op enkele miljoe-
nen euro's. „Dit is een succes", zegt
Van Leenen. „Ik heb getrakteerd."

Want Oud-Beijerland, Crom-
strijen, Binnenmaas, Korendijk en
Strijen leefden maandenlang in on-
zekerheid over de precario-op-
brengst, Minister Plasterk wijzigde
tijdens het spel de spelregels, waar-

'Over tien jaar staat de teller op nul'
Of de gemeenten
daadwerkelijk 44
miljoen euro krijgen
aan precariobelas-
ting, is onzeker. In
het nieuwe voorstel
van minister Ronald
Plasterk staat dat
gemeenten die bin-
nen de overgangsre-
geling van 10 jaar
vallen, zelf moeten

zorgen voor een af-
bouw. „Over tien jaar
moet de teller op nul
staan", zegt wethou-
der Piet van Leenen
van Oud-Beijerland.
Gemeenten mogen
zelf bepalen in welke
mate zij afbouwen
en volgens Van Lee-
nen hangt dat sterk
af van een compen-

satieregeling die
voor gemeenten in
de maak is. „Wij kun-
nen niet het ene jaar
8 ton vragen en een
jaar later 6 ton. Dat
moet wel gecom-
penseerd worden.
Daar wordt in Den
Haag over gespro-
ken. Dus dat wach-
ten we nog af."

door de Hoeksche Waard - en nog
enkele andere gemeenten - naast de
miljoenen euro's dreigden te grij-
pen. „Nu heeft de minister eigenlijk
gezegd dat de door hem gewijzigde
spelregels niet meer gelden en dat
we teruggaan naar het oude", zegt
wethouder Hans Flieringa van
Cromstrijen. „Dat is ook de regeling
waarop wij ons beleid hebben ge-
baseerd."

Plan A
Zo wil Cromstrijen een groot deel
van het geld gebruiken om de
dorpskernen Klaaswaal en Nu-
mansdorp aan te pakken. „Daar-
voor hadden we een financieel
'plan A' met precariogeld en een

'plan B' waarin we het bekostigden
zonder precario. Nou, we kunnen
nu dus gewoon bij plan A blijven",
zegt Flieringa.

Wethouder Paul Boogaard van de
gemeente Korendijk nam het onze-
kere precariogeld uit voorzorg niet
op in de begroting voor de ko-
mende jaren. Maar hij kan het ko-
mende decennium jaarlijks
630.000 euro bijschrijven. „En het
leuke is: we hoeven er niets voor te
doen", grapt hij. „Dat we dit nu
krijgen, is voor onze inwoners wel
zo rechtvaardig."

Inwoners van de Hoeksche
Waard hebben jarenlang meebe-
taald aan de rekeningen van andere
gemeenten in Nederland, omdat de

nutsbedrijven de precaiiogelden
direct doorberekenen aan hun
klanten. Simpel gezegd: hoe meer
gemeenten precario vragen, hoe
hoger de energierekening. Van Lee-
nen: „Wij betaalden vroeger altijd
mee aan de 'loterij', maar we wisten
zeker dat we nooit de jackpot zou-
den pakken. Nu krijgen we het deel
waarop we recht hebben."

Cadeautje
Korendijk had al een begrotings-
overschot van enkele tonnen. Daar
komt nu dus ruim 6 ton per jaar bij.
De gemeente zwemt dus in het
geld en dubt nog over een bestem-
ming voor de keiharde euro's.
Boogaard: „De kans is erg groot dat
er lastenverlichting komt voor onze
inwoners. Dat lijkt me een mooi ca-
deautje, zo vlak na Sinterklaas."

Oud-Beijerland denkt ook na
over een lastenverlichting voor de
inwoners. „Maar ik kan niets belo-
ven", zegt Van Leenen. „Het kan
ook zijn dat we investeren in de in-
frastructuur of duurzaamheid van
onze gemeente."

Dat is ook de insteek van Crom-
strijen. Zij bezorgt het geld via fy-
sieke maatregelen terug naar haar
inwoners. Van de precariomiljoe-
nen wordt onder meer de aanleg
van de Randweg om Klaaswaal ge-
financierd en krijgen de accommo-
daties in de gemeente een 'up-
grade'.


