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1. Algemeen
1.1. Terugblik
Dankzij uw stem op 8 maart 2010 kreeg de VVD in Korendijk drie van de vijftien zetels
toegewezen.
In de afgelopen vier jaar is het plan SwaneBlake een stap dichterbij gekomen. De
gebiedsvisie daarvoor met daarin ruimte voor natuur en recreatie is vastgesteld.
Hierbij gaf de raad het college de opdracht om actief op zoek te gaan naar
initiatiefnemers die het plan willen ontwikkelen. Inmiddels is een initiatiefnemer hard
aan het werk om het plan, inclusief sluis naar het Spui, uit te werken.
In de goedgekeurde uitbreidingsplannen voor alle dorpen zit ook een woningaanbod
voor zowel starters als senioren.
Het is ons helaas nog niet gelukt om Korendijk te vrijwaren van windmolens.
De Provincie heeft voor ons en over ons beslist.
We hebben ons de afgelopen jaren onvermoeibaar ingezet om de
onroerendezaakbelasting niet meer dan strikt noodzakelijk is te laten stijgen, de
kosten van de gemeente beheersbaar te maken en de regeldrift van de gemeente tot
een minimum te beperken.
De komende vier jaar blijven wij ons inzetten voor alle inwoners van Korendijk met
de voor ons, liberalen, zo belangrijke waarden.
1.2. Missie/visie
De basis van het liberalisme is vrijheid. Bij de VVD komt de vrijheid voor de inwoners op
de eerste plaats. Met het gebruik van die vrijheid moeten inwoners zich ook
verantwoordelijk weten voor hun mede dorpsgenoten, die evenzeer recht hebben op
een zo groot mogelijke vrijheid. Het past hierbij dat rekening gehouden wordt met
toekomstige generaties.
De VVD kiest voor een overheid die optimale kansen bevordert op zelfstandig
functioneren in de samenleving. Mensen dragen zoveel als mogelijk de
verantwoordelijkheid voor eigen keuzes en daden. Binnen het liberalisme is ruimte
voor een overheid die zich bemoeit met sociale wetgeving voor bijvoorbeeld
armoedebeleid of sociale verzekeringen. Het doel hiervan is dat iedere inwoner een
minimale uitgangspositie heeft om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en
om eigen verantwoordelijkheid te dragen.
De VVD streeft naar een kleine gemeentelijke overheid die alleen de taken die de
samenleving van belang vindt stimuleert dan wel op zich neemt. Dit betreft de taken
die niet of niet zelfstandig door inwoners of groepen vervuld kunnen worden.
Uitgangspunt hierbij is dat deze taken doeltreffend, doelmatig en zo dicht mogelijk bij
de inwoners worden uitgevoerd.
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De beginselen vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid zijn voor ons leidend bij de keuzes die wij maken
als gemeentebestuur.
De VVD vindt dat de gemeente dienstbaar moet zijn aan haar inwoners en aan hun
vrijheden.
Doorgeschoten bureaucratie en bemoeizucht zijn een niet te onderschatten bedreiging
voor de vrijheid van mensen.
Gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen vormen voor ons het uitgangspunt in de
omgang met de inwoner

2. Leefomgeving
Woonomgeving en sociale cohesie zijn sterke motieven voor het blijven wonen in een
gemeente. Het zijn de dorpsbewoners zelf die samen de leefbaarheid maken.
2.1. woningbouw
De VVD wil bij de invulling van woningbouw bevorderen dat:
- huurders kunnen kopen;
- de procedures voor het verkrijgen van een bouwvergunning simpeler en ruimer
worden;
- welstand vrije zones aangewezen worden. Alleen een welstandtoets in de oude
kernen van de vier dorpen.
2.2. infrastructuur
Mobiliteit is van groot belang in onze uitgestrekte en dunbevolkte gemeente.
De VVD pleit voor:
- Terughoudendheid met de aanleg van verkeersbelemmerende maatregelen bij
doorgaande wegen. Alleen in woonwijken drempels en wegversmallingen.
- Goede toegangswegen voor recreatief verkeer met voldoende
parkeergelegenheid.
2.3. voorzieningen
De inwoners van Korendijk weten heel goed wat ze zelf willen en wat goed voor hen is
en zullen om die reden, met elkaar, activiteiten in stand houden of afbouwen. Inwoners
hebben de vrijheid en daarmee de verantwoordelijkheid voor hun eigen welzijn.
De VVD kiest voor:
- Een gemeente die het particulier initiatief omarmt en ondersteunt in de vorm van het
gratis afgeven van vergunningen voor evenementen zonder winstoogmerk.
- Vraaggerichte ondersteuning aan vrijwilligers en mantelzorgers , goede informatie
verstrekking en het bij elkaar brengen van alle vrijwilligersactiviteiten.
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- Behoud van de functie van peuterspeelzalen in alle vier de dorpen.
- Ondersteuning van kinderdagopvang, gastouderopvang en buitenschoolse opvang in
de gemeente.
2.4. openbare ruimte
Door zorg te dragen voor het goed onderhoud en schoonhouden van de openbare
ruimten zorgt de gemeente voor een goede leefomgeving.
De VVD stimuleert:
- Eigen verantwoordelijkheid van inwoners, beheerders van gebouwen en terreinen en
gebruikers van openbare ruimte opdat handhaving nauwelijks meer nodig is.
- Het verwijderen van zwerfaval door verenigingen als tegenprestatie voor het
faciliteren van de vereniging.
2.5. veiligheid
De belangrijkste kerntaak van de overheid is het waarborgen van de veiligheid van
haar inwoners. Aan de burgemeester is hierbij een belangrijke taak toegedeeld.
Korendijk heeft één wijkagent.
De VVD wil:
- Geen verdere uitholling van de politie inzet in Korendijk.
- HALT-projecten voor jongeren continueren om jongeren te confronteren met de
gevolgen van de gepleegde strafbare feiten.
- Controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden en verkeersregels.
2.6. duurzame energie
Het gebruik van duurzame energiebronnen wil de VVD bevorderen. De economische
componenten mogen hierbij niet uit het oog verloren worden. Het huidige
energiebeleid is een zeer kostbare manier om klimaatbeleid te voeren. De VVD wil dan
ook geen gebruik maken van technieken zoals windmolens, omdat die in de praktijk
bewezen onrendabel zijn en alleen dankzij het huidige subsidiesysteem mogelijk zijn.
De VVD wil investeren in onderzoek naar alternatieve vormen van duurzame energie,
zoals zonne-energie, die wel rendabel zijn.
De VVD wil:
- Geen windturbines en al helemaal niet aan het Spui, bekend als locatie 50. Nu blijkt
dat we verplicht zijn om toch windmolens te plaatsen gaat onze voorkeur uit naar
bijvoorbeeld de locatie tussen Numansdorp en Zuid-Beijerland (ter hoogte van de
Oosterse Laagjes, binnendijks).
- Energiebesparingmogelijkheden stimuleren bij nieuwbouw en renovatie van woningen
en gebouwen.
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3. Economie
In Korendijk zijn volop mogelijkheden om ons verder te ontwikkelen als groene long
voor de metropool regio Rotterdam. Recreatie en toerisme willen we bevorderen.
3.1. recreatie
De VVD vindt dat groei mogelijk moet zijn, met behoud van kwaliteit van de ruimte.
Het plan SwaneBlake, het eiland Tiengemeten, de Hitsersekade , Costa del Spui
Goudswaard en het gebied rond de haven van Nieuw-Beijerland bieden deels reeds een
bijdrage aan de ontwikkeling van dag en verblijfsrecreatie en toerisme. De huidige
plannen voor de ontwikkeling van de Hitsersekade en plan SwaneBlake juicht de VVD
van harte toe.
Hiermee creëren we mogelijkheden om mensen voor langere tijd te binden aan de
Hoeksche Waard en Korendijk in het bijzonder. Toeristen nemen diensten af en doen
inkopen. Hiermee behouden we onze middenstand. Bovendien ontstaat
werkgelegenheid, ook voor de jeugd, bij met name het onderdeel "zorg" dat deel
uitmaakt van SwaneBlake. Tevens krijgt de sociale infrastructuur, door meer
ontmoetingsruimten, een extra impuls en dragen Hitsersekade en SwaneBlake bij aan
een betere financiële structuur van de gemeente.
De VVD ondersteunt actief:
- De ontwikkeling van de Hitsersekade.
- De ontwikkeling van plan SwaneBlake.
- De mogelijkheden voor recreatief fietsverkeer, kanovaren in de kreken en daarmee
samenhangende horeca voorzieningen in de vorm van bed & breakfast, hooischelven
op het boerenerf en vakantiehuisjes.
3.2. Midden - en Klein Bedrijf (MKB)
Bedrijven in de dienstensector, de bouw en het transportwezen, horeca en overige
winkelvoorzieningen vervullen een belangrijke functie in ieder dorp.
De VVD wil:
- Dat bedrijven binnen Korendijk zich kunnen blijven ontwikkelen.
- Dat bij opdrachten onder de drempels voor openbare - en Europese aanbesteding
tenminste meerdere lokale ondernemers uitgenodigd worden.
- Dat er in het gemeentehuis één bedrijfscontactfunctionaris/aanspreekpunt
aangewezen wordt die deskundig is en vrij toegankelijk is voor alle vragen van
ondernemers. De huidige balie voldoet niet. Ondernemers worden van kastje naar de
muur gestuurd.
- Dat bestemmingsplannen naast het bieden van rechtszekerheid ook ruimte bieden
aan inwoners en zelfstandigen zonder personeel (ZZP'ers) voor het realiseren van
bedrijfsruimte voor bijvoorbeeld opslag. De behoefte aan ruimte van de ZZP'ers
verdient bijzondere aandacht van de gemeente.
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- Bestemmingsplannen op hoofdlijnen zodat bij veranderde omstandigheden leegstand
van winkels, kantoren, horeca en andere bedrijfsconcentraties voorkomen kan
worden.
3.3. agrarisch
Karakteristiek voor Korendijk is de landbouw. Rendabele landbouw is de drager van het
landschap.
Korendijk kent vele agrarische en hieraan verwante bedrijven binnen haar
gemeentegrenzen.
De land- en tuinbouwsector is een van de belangrijke economische dragers van ons
landelijk gebied. De VVD vindt dat gemeenten bij de vaststelling van met name
bestemmingsplannen van het buitengebied rekening moeten houden met de huidige
en toekomstige ontwikkelingen.
De VVD zet zich in voor:
- Voldoende mogelijkheden voor bedrijfsbebouwing.
- Mogelijkheden voor functiewijziging van gebouwen.
- Ruime mogelijkheden van nevenactiviteiten in de land- en tuinbouw.

4. Sociaal domein
4.1. Welzijn
In 2015 verschuiven taken vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), bijvoorbeeld de begeleiding en de
dagbesteding.
Met deze verschuiving wordt een omslag gemaakt van zorg naar actief deelnemen. Dit
wordt ook wel de kanteling genoemd.
Hiervoor is een ander welzijnswerk nodig. Het huidige welzijnswerk moet minder met
koffertjes (aanbod) rondlopen, meer op maatwerk inzetten en niet alles regelen als het
niet hoeft. Alleen als het nodig is!
De stip op de horizon is duidelijk: afbouw van de uitdijende zorg, (AWBZ en jeugdzorg),
terug naar een samenleving waarin mensen de regie over eigen leven voeren,
verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor anderen, het particulier initiatief
opbloeit en de inwoners niet alleen meedoen maar ook mee beslissen over het
welzijnsaanbod.
De VVD pleit voor:
- Een selectieve regeling die toegang geeft tot de gemeentelijke voorzieningen zodat
deze alleen ten goede komen aan wie ze echt nodig heeft.
- Welzijnsorganisaties die vraaggericht werken.
- Een dorpsvereniging in ieder dorp.

6

4.2. jeugd
Ouders en verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor opvoeding en gedrag van hun
kinderen. Scholen en verenigingen spelen daarbij een aanvullende rol.
Met verreweg de meeste jongeren in Korendijk gaat het goed. Jongeren dienen bij de
ontwikkeling van op hen gericht beleid betrokken te worden. De jongerenwerker
vervult hierbij een actieve rol.
Jeugdhulpverlening is onderdeel van het jeugdbeleid. Nadruk dient hierbij te liggen op
preventie en het vroegtijdig onderkennen van problemen.
In het jeugdbeleid is steeds meer aandacht voor wat gezinnen zelf kunnen. Alleen als
het echt nodig is moet professionele jeugdzorg worden ingezet.
De VVD vindt dat:
- Zorg - en opvoedproblemen gezien moeten worden als problemen die bij het
opvoeden horen (maak geen medische problemen van opvoedproblemen).
- Ouders moeten weten waar ze terecht kunnen met vragen over opvoeding.
- Grenzen gesteld moeten worden aan het gedrag van jongeren in de openbare
ruimten.
- Overlast in eerste instantie opgepakt moet worden door de dialoog aan te gaan en te
bemiddelen. Afstemming met ouders, de politie (HALT) en het centrum voor jeugd en
gezin is hierbij nodig.
- Voldoende speelruimte in iedere kern.
- Jongeren zelf moeten kunnen kiezen waar ze samen willen komen. De gemeente
faciliteert daarin en organiseert de jongeren ontmoetingsruimten (J.O.R.) niet langer.
4.3. onderwijs
De VVD vindt het primair onderwijs een basisvoorzieningen welke in alle dorpen
aanwezig dient te zijn.
De primaire bemoeienis van de gemeente zit in het handhaven van de leerplicht, het
bestrijding van achterstanden bij leerlingen en waar mogelijk ondersteuning van
activiteiten.
De VVD is voorstander van:
- De Brede School. De keten consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinderopvang en
basisschool is essentieel voor een goed jeugdbeleid.
- Samenwerking van scholen met culturele instellingen, sportverenigingen,
muziekverenigingen en instellingen op gebied van de jeugdgezondheidszorg en
maatschappelijk werk.
- Het besteden van gelden voor Vroegtijdige Voorschoolse Educatie (VVE-gelden) aan
kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar met een aantoonbare achterstand in de
ontwikkeling van taal.
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4.4. ouderen
De VVD stelt de verantwoordelijkheid van ouderen voor zichzelf voorop. De gemeente
is er om de ouderen te faciliteren zodat ouderen die verantwoordelijkheid ook kunnen
nemen.
Dit betekent voor de VVD:
- Een regionaal passend woningaanbod.
- Een veilige woonomgeving met voor ouderen bereikbare voorzieningen zodat zij zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
- Ouderenbeleid dat gebaseerd is op keuzevrijheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid,
medezeggenschap en participatie in het maatschappelijk leven.
- Zorg op maat, dat wil zeggen zorg naar noodzaak.
- Het faciliteren van vervoersmogelijkheden.
4.5. cultuur en sport
Gemeentelijk sportbeleid moet volgens de VVD voorwaarden scheppen voor een
gevarieerd en samenhangend aanbod van voldoende lokale, goede en goed gespreide
en bereikbare binnen - en buitensporten, met name gericht op jongeren.
De VVD ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een gevarieerd en samenhangend
aanbod.

5. Realisatie
Uitgangspunt voor de VVD is dat het gemeentebestuur er is voor de inwoners en niet
andersom. De VVD wil op alle manieren bijdragen aan een verbetering en versterking
van de lokale democratie.
Wij vinden dat aan gemeentebestuurders hoge eisen gesteld moeten worden.
Integriteit van het openbaar bestuur staat voor ons bovenaan.
5.1. externe ontwikkelingen
In de afgelopen raadsperiode hebben we twee keer een nieuw kabinet gekregen. Veel
taken van het Rijk worden zonder de bijbehorende financiën overgeheveld naar de
gemeenten. De gemeenten staan voor een enorme uitdaging. Daarnaast lukt het
Nederland nog niet om uit de economische crisis te komen waardoor steeds meer
mensen in de problemen komen en een beroep moeten doen op de (sociale)
voorzieningen.
In de Hoeksche Waard is er de nodige dynamiek. De regionale samenwerking is
geëvalueerd.
In de tweede helft van 2013 verkeerde het onderzoek naar de samenwerking tussen
de vijf gemeenten in een toekomstverkennende fase. Een gedragen besluit over de
bestuurlijke toekomst van de Hoeksche Waard moet genomen worden.
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De vijf gemeenteraden hebben drie keuzemogelijkheden:
- Doorontwikkelen van de regionale samenwerking naar een regionaal bestuur.
- Ambtelijke fusie van de vijf gemeenten (inclusief het SamenwerkingsOrgaan
Hoeksche Waard).
- Herindeling van de vijf gemeenten.
De VVD vindt dat overheidstaken zo dicht mogelijk bij de inwoners moeten worden
uitgevoerd. Dit betekent dat wanneer taken op zijn minst even efficiënt op
gemeentelijk niveau kunnen worden uitgevoerd dit zo moet blijven. Ook moet de
gemeente geen taken uitvoeren die even goed of beter door derden uitgevoerd
kunnen worden. Lokaal doen wat lokaal kan en regionaal alleen als dat niet anders kan.
5.2. bestuur en ambtelijke organisatie
Dienstverlening aan de inwoners moet toegankelijk en helder zijn. Vragen over de
lokale overheid en zaken als overlast moeten snel worden behandeld. De VVD vindt het
van groot belang dat inwoners bij het gemeentelijk beleid betrokken blijven. De door
de gemeente georganiseerde participatieavonden en de opzet van werkgroepen
juichen wij van dan ook van harte toe.De VVD is voorstander van een slank,
daadkrachtig, flexibel en integer ambtelijk apparaat. De VVD zal voortdurend en niet
alleen wanneer er bezuinigd moet worden, de omvang van het ambtelijk apparaat
kritisch bezien.
De VVD geeft aan vermindering van de bureaucratie prioriteit.
Regels en procedures die lokaal tot stand komen dienen uitvoerbaar en handhaafbaar
te zijn.
De VVD wil de regels en bureaucratie verminderen door:
- Verantwoording van subsidies in bereikte resultaten.
- Het vereenvoudigen van bouwaanvragen.
- Het afschaffen van een welstandcommissie voor alle bouwaanvragen. Alleen een
welstandcommissie voor de vier oude dorpskernen.
De VVD vindt dat de ambtelijke capaciteit omlaag moet. Om de gevolgen hiervan niet
af te wentelen op de inwoners ziet de VVD een oplossing in een verregaande
samenwerking van de vijf ambtelijke organisaties, wat op termijn leidt tot een
gemeentelijke herindeling.
5.3.financiën
Een verantwoord financieel beleid is voor de VVD de basis voor het totale gemeentelijk
beleid. Dit betekent een reële sluitende begroting met een gezonde reservepositie, een
tijdig opgestelde rekening, een overzichtelijk meerjarenperspectief en begrijpelijke ,
tussentijdse en transparante rapportages opdat de cijfers vergeleken kunnen worden
met gemeenten van gelijke omvang.
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Door de naderende decentralisatie en de huidige voortdurende economische crisis
staan de gemeentelijke financiën onder druk. Om de begroting sluitend te krijgen
moeten er keuzes worden gemaakt. De VVD kiest principieel niet voor
lastenverzwaring. Gelet op de omvang van het te bezuinigen bedrag moet de
gemeente ook in de eigen organisatie durven snijden.
De VVD is voorstander van het zo laag mogelijk houden van lokale belastingen en
kostendekkende , riool retributies, vergunningen en leges. Vanuit deze gezichtspunten
rest ons niets anders dan de inzet van ambtenaren te optimaliseren ten einde de
kosten te reduceren om naar een sluitende begroting toe te werken. Om de
dienstverlening aan de inwoners te waarborgen is een andere werkwijze van de vijf
ambtenaren organisaties noodzakelijk.
5.4 dorpsverenigingen
De dorpsvereniging in Goudswaard verricht goed werk en is inmiddels niet meer weg
te denken. De vereniging behartigt de belangen van de inwoners van Goudswaard en is
intermediair tussen inwoners en gemeente.
Tijdens de participatieavonden is het belang van een dorpsvereniging in alle vier de
dorpskernen onderschreven door de aanwezige inwoners.
De VVD juicht de ontwikkeling van een dorpsvereniging per dorpskern van harte toe.
Dankzij de contacten met de inwoners vormen dorpsverenigingen voor het
gemeentebestuur een extra bron van informatie (antennefunctie) over wat er in de
kernen leeft.
Een structureel overleg tussen gemeentebestuur en dorpsverenigingen is wenselijk.
Om de positie van de dorpsverenigingen te verstevigen is een duidelijke
terugkoppeling over door hun aangedragen onderwerpen noodzakelijk. Voorkomen
moet worden dat de dorpsverenigingen een extra bestuurslaag gaan vormen.

6. Samenvatting
De komende jaren staan in het teken van de decentralisatie van Rijkstaken naar de
gemeenten. Gemeenten krijgen er een enorme verantwoordelijkheid bij.
De decentralisatie biedt ook kansen, dichter bij de inwoners, geen onnodige
medicalisering van welzijnsaspecten en het indammen van de groei van de zorgkosten.
Het is liberaal: van (onnodige) zorg naar participatie. Niet de beperking staat centraal,
maar de kracht en mogelijkheden van mensen.
De komende jaren zijn ook beslissend voor de samenwerkingsvorm die de vijf
gemeenteraden voorstaan. Wordt het herindelen, een regionaal bestuur of een
ambtelijke fusie? De VVD is voorstander van een groeimodel, eerst de drie
decentralisaties en daarna op inhoud verder over de samenwerking. De VVD is
voorstander van stevige dorpsverenigingen in alle vier de dorpen.
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De gevolgen van de economische crisis werken de komende jaren door. In dit
verkiezingsprogramma daarom geen beloften maar heldere keuzes die de VVD maakt
om het beste uit de komende magere jaren te halen.
Voor ons als VVD staan de volgende zaken de komende vier jaar centraal:
- Verregaande samenwerking wat op termijn leidt naar gemeentelijke herindeling.
- Geen windturbines aan het Spui, maar bijvoorbeeld wel op de locatie tussen
Numansdorp en Zuid-Beijerland (ter hoogte van de Oosterse Laagjes, binnendijks).
- Het bevorderen van recreatie en toerisme.
- Een passend woningaanbod voor jong en oud.
- De zorg moet beter, bereikbaar en betaalbaar.
- Vermindering van de bureaucratie.
- Behoud van peuterspeelzalen in alle vier de dorpen.
- Een dorpsvereniging per dorp.

Contactgegevens:
Website: www.vvdkorendijk.nl
Lijsttrekker: marijke@vvdkorendijk.nl
Twitter: @VVDKorendijk
Facebook: www.facebook.com/VVDKorendijk
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