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Woord van de redactie

Beste liberale vrienden,

Allereerst een triest bericht: Henk Kielman is niet meer de redacteur van de nieuwsbrief. Elf jaar heeft Henk de leden op de hoogte gehouden
van het nieuws over onze afdeling. Of het nu actualiteit was, wetenswaardigheden of een goede analyse van verkiezingen of opinieraden,
Henk heeft dat op keurige wijze gedaan in die tijd.
Ongetwijfeld zal de afdeling het missen dat Henk Kielman de nieuwsbrief schrijft. Zijn opvolger zal
er een kluif aan hebben om dezelfde standaard te bereiken. Beste Henk, hartelijk dank voor elf jaar
lang redactie van de nieuwsbrief!

Als tweede is er gelukkig ook leuk nieuws. Er is een jonge VVD’er die de nieuwsbrief overneemt:
Robbert-Jan Willeboordse, zojuist raadslid geworden.
Boven: Henk neemt afscheid als raadslid.
Foto: Liesbeth Kielman.

Van harte hoop ik, Robbert-Jan, te mogen genieten van ieders vertrouwen, advies en medewerking
in de redactie. Met name natuurlijk van Henk.

Onder: Robbert-Jan Willeboordse in de
Noordpolder.
Foto: Jan Willeboordse

Robbert-Jan Willeboordse,

Raadslid namens VVD Woensdrecht
Redacteur van de Nieuwsbrief van VVD Woensdrecht

1

Woensdrecht Nieuwsbrief 2018 nr 5

Afscheid oude raadsleden

Op 27 maart namen veel raadsleden afscheid in de gemeente Woensdrecht. Ook namens de VVD
waren er twee raadsleden die de knop van de microfoon achter de zetel: Roger Boussen en Henk
Kielman. Hoe dat precies ging, is te bekijken en te beluisteren op de website van de gemeente
Woensdrecht:
http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=woensdrecht&agendaid=72c93930b504-4b1f-ae8b-82df979688e5&FoundIDs=&year=2018. Hieronder een kort verslag, maar ik kan
iedereen verzekeren… De beelden zijn echt vele malen leuker en levendiger!
Roger Boussen verlaat de raadzaal na drie jaar
burgerlid en twaalf jaar raadslid te zijn geweest.
Burgemeester Steven Adriaansen kenmerkte hem
vooral door zijn gedrevenheid met
informatieveiligheid en dienstverlening. Henks
bestuurlijke kwaliteiten en expertise in de
Financiële Commissie werden aangehaald. En ook
zijn voorliefde voor het dorp Huijbergen viel de
burgemeester duidelijk op.

Boven: De voltallige “oude” raad, met oudraadsleden Roger Boussen en Henk Kielman.
Links: Rogers laatste keer aan het
spreekgestoelte
Onder: Henk neemt afscheid.
Foto’s: Liesbeth Kielman.

Manus Bolders spreekt beide heren toe en benadrukt de vriendschap die hij had met hen als fractiegenoten. Roger werd vooral geprezen over
hoe hij omging met de portefeuille Sociaal Domein. Maar ook zijn trouw, nachtelijke telefoontjes en inzet kwamen aan bod. En ook dat twaalf
jaar raadslidmaatschap “part of the job is”, en dus geen lintje verdient (al vindt Manus dat hij het lintje absoluut verdiend heeft). Henk werd
allereerst geprezen voor de nieuwsbrief, die hij zelf had opgezet. Als raadslid wordt hij door Manus gekenmerkt door een bijzonder grote
dossierkennis en zijn integriteit.
In zijn afscheidsspeech vertelt Roger over zijn begin, nog op het oude gemeentehuis, in de
fractie met Martin Groffen en Manus. Voor hem was raadslid zijn een tijdsintensieve,
leerzame, maar ook betaalde, hobby. Hij vond dat het tijd was voor verjonging, en dat hij
daarom na deze periode wilde stoppen.
Kort en zakelijk
Henk vertelt over hoe in het verleden veel is aangepakt, maar dat er in de toekomst veel
hobbels nog weg te werken zijn. Hij bedankt de raadsleden, het college en bovenal de
griffie voor de samenwerking. Maar bovenal zal hij de fractievergaderingen missen, want
de avonden waren gezellig en constructief.
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Aanstelling nieuwe gemeenteraad

Twee dagen na het afscheid van de oude raad, was de benoeming en beëdiging van de nieuwe raad.
Manus werd opnieuw raadslid, Robbert-Jan werd het voor het eerst. Na een mooi woord van de
burgemeester voor de raad, over de rol van raadslid, kregen de raadsleden gelegenheid om hun nieuwe
fractiegenoten toe te spreken.

Manus sprak Robbert-Jan toe. Hij noemde hem een bandietje. Niet op zijn mondje gevallen in de fractie,
en durft politiek gevoelige agendapunten te pakken. Benieuwd hoe dit ging? Kijk dan zeker naar het
fragment op de website van gemeente Woensdrecht:
Robbert-Jan wordt beëdigd.
Foto: Leo den Heijer.

http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=woensdrecht&agendaid=30fc2b56-6789-40a5-9c5722599e842f81&FoundIDs=&year=2018!

ALV Regio Zuid

Op 21 april jl. waren Manus Bolders, Teus Slagboom en Robbert-Jan
Willeboordse in Rijen op de ALV van VVD Regio Zuid. De leden vergaderden onder
meer over de kaderstellende adviezen over wie kandidaat mag worden voor de
verkiezingen voor het Waterschap of de Provinciale Staten.

Links: De lijsttrekkers kregen namens Voorzitter Regio Zuid Onno
Hoes een bloemetje. Zo ook onze Manus.

Op deze bijeenkomst was het niet alleen vergaderen geblazen! Er was ook een Onder: Leden uit Regio Zuid in gesprek met Onno Hoes en Statenleden
terugblik op de verkiezingen. Vooral de succesverhalen (zowel verkiezingswinst uit de drie provincies uit het zuiden des lands.
als snel gesmede coalities) werden in het zonnetje gezet. Ook werden alle
lijsttrekkers werden even naar voren geroepen!
Later op de dag kon iedereen naar deelsessies. Uw Woensdrechtse delegaties
ging daar de sessie over de Provinciale Staten of het Waterschap, waarbij
geïnteresseerden in gesprek gingen met Statenleden en Waterschapsleden over
het politieke leven daar allemaal behelst. Hierbij kon je in gesprek met o.a.
Martijn Gruijthuijsen, Peter Portheine en Huub Hieltjes.
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Opinieraden en Raadsvergadering van 17 mei 2018

Deze vergadering was een bijzondere. Niet alleen omdat op één avond een raadsvergadering werd
gehouden samen met alle drie de opinieraden, maar ook omdat de burgerleden werden
geïnstalleerd!

Beide foto’s: De burgerleden worden beëdigd of
benoemd.

De avond begon met de benoeming en beëdiging van de nieuwe burgerraadsleden. Namens VVD
waren dat Carin Jaspers en Marius Bakker. Voor hun verkiezing mocht Robbert-Jan Willeboordse
zijn eerste echte kunstje doen als raadslid:
hij mocht meteen de stemcommissie in!

Nadat Carin en Marius burgerraadslid waren geworden en de raadsvergadering werd
geschorst om de opinieraden te houden, mochten de nieuwe burgerraadsleden meteen
aanschuiven. Allereerst was dat Marius in de opinieraad ruimte, daarna Carin in de
opinieraad samenleving, en opnieuw Marius in de opinieraad bestuur.

Opinieraad ruimte
In deze opinieraad kwam het vaststellen van het bestemmingsplan van de nieuwe woningen aan de Verlengde Duinstraat te Hoogerheide aan
bod. Wij van VVD Woensdrecht zouden graag zien dat de prijzen van deze nieuwe woningen niet omhoog gaan in geval van duurzaam bouwen.
Daarom zouden we graag aansluiting zien bij landelijke subsidieregelingen. Wethouder De Waal verklaart dat gasloos bouwen weliswaar
duurder is en dat verplicht gasloos bouwen in Woensdrecht onvermijdelijk duurder wordt. Wel is het zo dat volgens de wethouder De Waal er
mogelijk landelijke subsidieregelingen hiervoor komen.
Ook had D66 gevraagd om een ingekomen stuk op de agenda te zetten om over te debatteren, namelijk een stuk over burgerinspraak in de
Omgevingswet. Volgens het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners moeten inwoners meer houvast krijgen van gemeenten om
inspraak te leveren, omdat belangenverenigingen en overheden meer onderhandelingskracht hebben dan individuele inwoners. Een
individuele inwoner kan namelijk geen omgevingsvisie indienen, een belangenvereniging kan dat wel.
De VVD onderschrijft die zorg en daarom heeft Robbert-Jan gepleit dat de politiek actief burgers betrekt. Tevens kan volgens hem de inspraak
van inwoners een absolute meerwaarde zijn, zeker als dit gaat over een stuk omgevingsvisie op lokaal niveau. Immers: het terrein leer je bij
uitstek kennen op lokatie. De gemeente kan dat stimuleren met breed opgezette inspraakavonden waarbij burgers actief hun mening kunnen
geven.

Opinieraad samenleving
In de opinieraad samenleving had Robbert-Jan vragen gesteld over het tekort van 1,4 miljoen euro bij jeugdzorg in Steenbergen. Wat zijn
hiervan de gevolgen voor gemeente Woensdrecht? Wethouder Van der Beek vertelt dat de negen samenwerkende gemeentes in West-Brabant
elkaar verzekeren voor een grof tekort op de jeugdzorg. Ook als er in Woensdrecht een tekort is op de jeugdzorg (zoals nu is), zal de regio
dat mede opvangen. Voor het tekort van Steenbergen draagt Woensdrecht €56.622 bij. In Woensdrecht zelf zijn er tekorten van 3 ton, maar
die zijn ruim binnen de begroting van 9 ton. Alle tekorten worden opgevangen binnen het Sociaal Domein en dit zal, wat betreft wethouder
Van der Beek, ook in de toekomst zo blijven.
Carin Schellekens vroeg wat de consequenties zijn van als het lobbytraject voor de hoge kosten van beschermd wonen geen effect heeft.
Tot nu toe is er nog geen positief resultaat volgens wethouder Van der Beek. Dat betekent dus dat er beheersmaatregelen noodzakelijk zijn
om de groei van het aantal mensen in beperkt wonen (en dus de kosten) te beperken. Het heeft niemands voorkeur, maar zolang dat moet
zal er meer ambulant gewerkt moeten worden. Als er geen tegemoetkoming komt vanuit het Rijk en zolang de beheersmaatregelen niet
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werken, dreigt een tekort van €5,8 miljoen voor de regio (voor Woensdrecht komt 8% hiervan voor rekening van het Sociaal Domein) voor
de jaren 2018-20.

Opinieraad Bestuur
In de opinieraad Bestuur heeft Manus Bolders vragen gesteld over de overlast door verkeer in Ossendrecht op 4 mei die is ontstaan door de
file op de A4. De vraag is of overlast van sluipverkeer door de A4 structureel kan worden opgepakt. Zeker omdat doorgaand vrachtverkeer
door Calfven en Ossendrecht kwam, terwijl dat gevaarlijk is voor het plaatselijk verkeer. Het college wil hiermee aan de slag door met
Rijkswaterstaat verkeersstromen te monitoren, en door navigatiesystemen aan te laten passen zodat vrachtwagens op de snelweg blijven.
Verkeersregelaars zouden mogelijk kunnen zijn, maar in de praktijk zijn die lastig in te zetten omdat verkeersregelaars namens
Rijkswaterstaat niet snel genoeg ter plaatse kunnen zijn. Tevens is de eerste prioriteit het incident zelf en niet het sluipverkeer.

VVD Congres

Op 25 en 26 mei was Robbert-Jan Willeboordse op het congres van de VVD, op Papendal te Arnhem. Op vrijdag werd het programma van de
Bestuurdersvereniging gehouden. Hierin konden VVD’ers in het openbaar bestuur naar verschillende interessante sessies. Robbert-Jan is
naar een sessie geweest over jezelf profileren als raadslid. In deze sessie konden VVD’ers in een interactief gesprek met Queeny Rajkowski
(Utrecht) en Thierry Aartsen (Breda) over hoe je jezelf op een goede manier in de aandacht brengt via traditionele en nieuwe media. Zij gaven
tips over hoe je zelf media kan benaderen, of zelf kan zenden. Een van de tips was bijvoorbeeld om samen te werken met andere raadsleden
over een thema die in meerdere gemeentes voorkomt. Hiermee kan je landelijke media bereiken. Wat ook als tip werd gegeven was om een
‘expert’ op een thema te worden. Maak zelf een blog of vlog er rond, stel er vragen over en benader zelf de pers erover. Hierdoor kom je
makkelijk in beeld en wordt je een vast aanspreekpunt voor de pers hierover.
Het programma van de Bestuurdersvereniging werd afgesloten met een gastcollege over ondermijning door Jan Tromp en Pieter Tops. Zij
hadden een onderzoek gemaakt over ondermijning in Brabant en hun advies was toch om vooral actief en straffend op te treden tegen drugs.
In de avond werden gemeentes uitgelicht die in de verkiezingen flink hadden gewonnen. Daarna werd een vlammende speech gegeven door
fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Deze ging over de actuele problemen van deze tijd: hoe te passen in de maatschappij van tegenwoordig. De
volledige speech staat hier op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9jpNVWGo-ws. Na de speech was het tijd voor het informele
deel van de dag: een leuk feestje!
Op zaterdag begon het programma met een toespraak van de partijvoorzitter Christianne van der Wal
(https://www.youtube.com/watch?v=VMFeuxJvMpk), de ALV, een speech van Splinter Chabot (Landelijk Voorzitter JOVD;
https://www.youtube.com/watch?v=4biN-Q7jiaQ) en Mark Rutte (https://www.youtube.com/watch?v=f050B9V7mxU). De uitdagingen van
de VVD zijn vooral, volgens de mensen die spraken, integriteit, denken dat we er al zijn, terwijl de toekomst van de VVD onzeker is. Hebben
we nog steeds genoeg leden en talent? We willen allemaal een liberaler Nederland als VVD en daar moeten we voor werken. In elk individu
zit iets unieks, en daar doen we het voor als VVD. Kiest de VVD altijd de goede richting? Is het goed om te luisteren naar rechts-populistisch
geluid? Is de VVD liberaal genoeg?
De dag werd afgesloten met verschillende deelsessies. Robbert-Jan is geweest bij het vragenuurtje door kamerleden, waar onder andere
Zohair El Yassini was om vragen te beantwoorden over arbeidsdiscriminatie.
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Raadsvergadering van 31 mei

In de raad van 31 mei was het grote moment daar dat het coalitieakkoord in de raad kwam en het
college werd benoemd.

Voordat het nieuwe college werd geïnstalleerd, werd eerst het oude college afgezwaaid. Martin
Groffen kreeg zijn afscheid. Hoe dat ging, staat mooi op beeld: er waren mooie woorden van de
burgemeester, Adri Gelten (de nestor van de raad) en Manus Bolders (mét warme abraço!). Maar het
meest bijzondere van het afscheid van Martin Groffen was Eric Wetzels, die een D.U. Stickerplaquette kwam uitreiken. Het is het zeker waard om het afscheid terug te kijken. De beelden kan
je hier vinden: http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=woensdrecht&agendaid=5e3f3bc7-86304385-9e71-eac9fb7d739a&FoundIDs=&year=2018.

Deze vergadering werd ook Henk Kielman benoemd als wethouder,
als “jongste” collegelid ;) Hij gaat zijn best doen om samen met de
raad en het college de toekomst van Woensdrecht te maken.

Henk, ook namens de redactie van de nieuwsbrief veel plezier en
succes in het college! 
Links: Eric Wetzels reikt aan Martin Groffen de oorkonde uit.
Boven: het nieuwe college met Henk Kielman.
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Het nieuwe coalitieakkoord "Samen Door"

29 mei hebben de partijen ABZ, CDA en de VVD het coalitieakkoord "Samen Door" getekend en gepresenteerd. Dit akkoord is tot stand
gekomen na onderhandelingen die moeizaam zijn gestart. De onderhandelingen startte met de wethouders verdeling en de invulling hiervan.
Daar de VVD één zetel had verloren was er enkel 0.6 fte
wethouderspositie over de partij die wilde aansluiten bij het
motorblok ABZ en CDA. Dit kon ingevuld worden door D66 of de VVD.
Vanwege de deeltijdfactor van 0.6 diende Manus Bolders af te
haken als wethouderskandidaat. Zowel D66 als VVD konden wel een
wethouderskandidaat vinden voor 0.6 fte. (VVD na langdurig
zoektocht)
De VVD was, zoals gebruikelijk, de portefeuille financiën en
belastingen toebedeeld. Voor de VVD was het belangrijk dat we ook
een portefeuille erbij kregen waar we ook mee naar buiten konden
treden. Dit is de portefeuille economische zaken geworden. In den
landen een typische VVD portefeuille. Daar is later afvalinzameling
aan toegevoegd. Voor de VVD een mooi pakket.

Manus Bolders en Cor van Oorschot aan tafel met de stukken.
Foto: Peter de Brie, “Coalitie in Woensdrecht gaat op vertrouwede voet verder”, BN
De Stem, 29 mei 2018, <https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/coalitie-inwoensdrecht-gaat-op-vertrouwde-voet-verder~a51045cf/>.

Toen diende we er nog op de inhoud aan uit te komen. Echter er was al een tijd verstreken en diverse onderhandelaars hadden hun vakantie
al gepland. Hierdoor zijn de onderhandelingen verder vertraagd. Na de herstart waren de partijen het snel eens dat er een programma diende
te komen op hoofdlijnen. Wel zijn er tijdens de onderhandelingen zaken bediscussieerd die een plaats diende te krijgen in het college
werkprogramma. Dit werkprogramma wordt later dit jaar aan de raad voorgelegd. Het uiteindelijk coalitieprogramma is echt een programma
op hoofdlijnen met hier en daar een detail van wat de komende vier bereikt dient te worden.
Na digitale uitwisselingen en twee sessies waren de partijen het eens over de inhoud.
Belangrijke zaken uit het programma zijn:


Geen verhoging van de belastingen buiten inflatie.



Uitbouwen Aviolanda door samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid.



Verbetering van de openbare ruimte en het wegenonderhoud



Investeren in onze jeugd met behoud van bv starters lezingen



Verhoging van de pakkans van diverse zaken zoals, illegaal dumpen van afval, drugsverkoop, hondenoverlast en andere
milieudelicten. Inzet van politie, BOA's en (mobiele) camerabewaking moeten hierbij helpen.



Hondenbelasting wordt afgebouwd naar doelbelasting.

Lees
het
gehele
programma:
http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=woensdrecht&agendaid=5e3f3bc7-8630-4385-9e71eac9fb7d739a&FoundIDs=&year=2018 onder punt 6.
Als allerlaatste werd gediscussieerd over de titel van het programma.
Na wat brainstormen kwam Vic Huijgens van ABZ met de titel "Samen Door". Dit werd door alle partijen ondersteund het is tenslotte een
voortzetting van de vorige coalities en hieruit spreekt ook het vertrouwen uit dat de partijen in elkaar hebben.

Manus Bolders
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Noot van de redactie
Voor deze editie bedank ik in het bijzonder Manus Bolders, Cor van Oorschot en Robert
Teusink voor hun hulp. Zij hebben me geholpen voor stukjes, verspreiding controle en
de lay-out. Maar bovenal gaat mijn dank uit naar Henk Kielman.
Voor de foto’s heb ik getracht om iedereen de credits te geven voor de foto die het
verdient. Vandaar staat bij elke foto wie de fotograaf is. Als er geen naam staat bij een
foto, ben ik zelf de fotograaf.
Graag nodig ik iedereen uit om stukjes aan te leveren. Sterker nog: dat zou ik ook nog
eens heel leuk vinden! Een nieuwsbrief van VVD Woensdrecht is van en voor de leden.
Mocht je een stukje willen indienen, of mij wijzen op boeiende nieuwtjes of
evenementen, spreek mij aan, of mail mij op fractiesecretaris@vvd-woensdrecht.nl!
Ook voor fouten, opmerkingen of feedback kunt u terecht op hetzelfde adres.
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