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          11 augustus 2015 

Terugblik… 

Zomerreces 2015, het eerste volledige jaar van dit college en deze coalitie van CDA, VVD, NGB en D66 is 

voorbij. Ook dus het eerste volledige jaar, sinds hele lange tijd, met de PvdA in de oppositie. Een goed 

moment om een tussenbalans op te maken. 

Na de verkiezingen in maart 2013 vond er een bijzondere en langdurige formatie plaats. De grootste 

partij, het CDA, werd als het ware “gegijzeld” om tot deze uitkomst te komen. Uiteindelijk resulterend in  

een coalitie van vier partijen met vier wethouders, wat er volgens ons in elk geval één te veel is. En 

waarbij het kleinste partijtje in deze Raad, met krap aan 1 zetel, een wethouder mocht leveren. Het 

college trad aan met het coalitie-akkoord “Sluis verbindt – het geheel is meer dan de som der delen” en 

formateur Ploegaert stelde dat het weliswaar geen liefde op het eerste gezicht was, maar dat dit 

gaandeweg wel ontstaan en gegroeid was… 

De grote uitdagingen waren op dat moment de decentralisaties in het sociaal domein. Daarnaast het 

verder gezond maken van de gemeentelijke financiën, recreatie en toerisme, gemeentelijke 

dienstverlening en samenwerking. 

Op gebied van het sociaal domein constateren we het volgende: 

• Er zijn diverse verordeningen in het kader van de participatiewet aangenomen. Maar de 

verordening beschut werk nog steeds niet. Ondanks dat deze er voor 1/7/2015 moest zijn. Nog 

steeds is er geen duidelijkheid over de toekomst van Dethon, ook hier blijkt dat de Zeeuws 

Vlaamse samenwerking niet van een leien dakje gaat… 

• Onder aanvoering van de PvdA worden er vele vragen gesteld over de decentralisaties en hoe we 

hier de vinger aan de pols gaan houden en dit monitoren. Er wordt uiteindelijk een werkgroep 

Sociaal domein opgericht die dit vorm zal gaan geven. De PvdA is hier onderdeel van. 

• Het college kwam met het voorstel om de inkoop van de jeugdhulp op een andere manier te 

gaan doen en de Zeeuwse solidariteit op dit gebied te stoppen. Als PvdA hebben we forse kritiek 

geuit omdat wij vinden dat het nu te vroeg is om zoiets te doen. We hebben hier ook 

gerefereerd aan afspraken in de bestuurscommissie. We hebben gevraagd dit minstens een jaar 

uit te stellen zodat er na een eerste volledig jaar meer duidelijkheid is. Het college heeft het 

raadsvoorstel toch doorgezet en het is ook aangenomen door de coalitiepartijen. Dat wil zeggen 

dat de solidariteit wordt gestopt en dat het college mag beslissen om de inkoop anders te doen. 

Vervolgens, na een vergadering van de bestuurscommissie bleek dat hetgeen de gemeente Sluis 

wilde helemaal niet kon en is er besloten dit besluit uit te stellen. In feite precies waar wij om 

gevraagd hadden. 
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• Er was een hoop heisa over een onderwijsbrief, een aanvalsplan van de scholen om de weglek 

van leerlingen naar België tegen te gaan. Als gemeenteraad zijn en worden we hier niet of 

nauwelijks over geïnformeerd. De PvdA heeft een interpellatiedebat gevraagd en gekregen met 

de wethouder. Maar zoals we ondertussen gewend zijn gebruikt de wethouder vooral heel veel 

woorden om niets te zeggen. 

• Met veel bombarie moest er een nieuwe subsidieverordening komen. Na felle kritiek vanuit de 

verenigingen en commissie heeft college uiteindelijk besloten de besluitvorming hierover ruim 

een half jaar uit te stellen en de invoering 1 jaar later… Ondertussen is de nieuwe 

subsidieverordening aangenomen, wat nog wel wat heisa in de coalitie heeft opgeleverd met 

een wethouder die intern heeft gedreigd af te treden. 

• Bij de laatste financiële update wordt er voorgesteld om fors te gaan bezuinigen op het sociaal 

domein. De PvdA heeft hier een brief met vele concrete vragen over gestuurd, maar nog geen 

antwoorden gekregen. 

T.a.v. de financiën: 

• De financiële verordening (Planning & Control Cyclus) is gewijzigd, resulterend dat de raad 

eigenlijk buitenspel is gezet in zijn kaderstellende en controlerende taak. De PvdA maakt al een 

heel jaar bezwaar tegen de nieuwe cyclus; nietszeggende rapportages en geen kadernota. We 

zullen na de zomer met een initiatiefvoorstel komen om dit te wijzigen. 

• Zwakke begroting waarin opnieuw een greep uit de reserves wordt gedaan en een aantal 

tegenvallers nu al zijn op te sommen omdat de begroting niet op orde is. 

• Er is opnieuw een forse som geld beschikbaar gesteld voor het Masterplan Aantrekkelijk 

Oostburg. Wij zijn van mening dat hier een betere sturing aan gegeven dient te worden. Er is al 

heel veel geld “verdampt” zonder dat er concrete resultaten zijn te zien. Een amendement van 

de PvdA om hier meer controle op te krijgen en pas geld te geven als er concrete plannen zijn, 

wordt door de coalitie niet gesteund. 

• Bij samenwerkingsverband Sabewa, die de gemeentelijke en waterschapslasten int, gaat een 

hoop mis en moet extra geld voor beschikbaar gesteld worden. Een amendement van de PvdA 

om bij Sabewa een gedegen evaluatie door externen uit te laten voeren om het vertrouwen in 

dit samenwerkingsverband te herstellen, haalt het niet. 

• Bij vaststellen van de jaarrekening wordt opnieuw duidelijk dat het college niet “in control” is. De 

uiteindelijke cijfers wijken fors af van de slotwijziging in december. Wel wordt er voor het 

tweede jaar op rij op verzoek van de VVD een cadeautje aan de recreatiesector gegeven van 

€200.000,-. Wij zijn er niet op tegen om te investeren in deze sector, maar dan moeten er wel 

concrete plannen liggen! 

Kijken we naar Ruimtelijke zaken: 

• Diverse ontheffingen, verleend door het college, op bestemmingsplan buitengebied leveren 

commotie op. Molenweg Zuidzande en Heilleweg Sluis. PvdA vraagt om evaluatie 

delegatiebesluit van oktober 2010 waarin algemene Verklaring Van Geen Bezwaar is afgegeven. 

Had eigenlijk na 1 jaar moeten gebeuren, maar is vergeten… Even later komt de Raad van State 
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met uitspraak in dossier Molenweg dat delegatiebesluit niet geldig is. Evaluatie heeft 

ondertussen plaatsgevonden en dit najaar zal een nieuw besluit worden genomen.  

• Masterplan havengebied Breskens is aangenomen. Megalomaan plan met voorziene bouw van 

ca. 460 appartementen (waarvan 100 permanent bewoond). De PvdA heeft hier tegen gestemd 

omdat we het een veel te groot plan vinden, met forse risico’s.                                                                

PvdA amendement om te trachten bouw visserij experience naar voren te halen (vinden we 

namelijk wel een gewenste ontwikkeling) is aangenomen. 

• We hebben een motie gemaakt m.b.t. de, in onze ogen, ongebreidelde nieuwbouw van 

appartementen, met name aan de kust. Wij zijn van mening dat dit de markt scheef trekt en de 

toekomstige herstructureringopgave nog veel groter maakt. Wij zijn niet ten allen tijde tegen 

nieuwbouw, maar dan moet er ook geherstructureerd worden. Alle fracties in de raad vonden 

eigenlijk dat we gelijk hadden, maar toch is de motie niet aangenomen. 

• De PvdA is van mening dat het college te gemakkelijk meeloopt aan het handje van 

projectontwikkelaars en niet de noodzakelijke besluiten durft te nemen, zoals die bijvoorbeeld in 

de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse Zeeuws Vlaanderen worden opgesomd. 

• Er wordt een fors bedrag uitgetrokken voor de herinrichting van Oostburg. Als PvdA hebben we 

hier tegen gestemd. Niet omdat we niets in Oostburg zouden willen doen, maar wij zijn van 

mening dat nieuwe bestrating het probleem niet oplost. Eerst moet er iets gedaan worden aan 

de verticale inrichting, de panden. Dit wordt volgens ons o.a. gefrustreerd door de 

ongebreidelde groei van appartementen aan de kust. 

• Bij de uitwerking van de badstatus Cadzand-Bad komt men met een getijdebad in zee als 

mogelijke uitwerking. Het college komt dan met de verdediging dat de ondernemers dit graag 

willen en dat het toch “Europees geld” is… Als PvdA zijn wij tegen deze onbegrijpelijke 

verkwisting van gemeenschapsgeld en hebben dan ook een amendement van D66 om dit 

onzinnige idee eruit te halen, gesteund. 

Betrouwbaar bestuur: 

• Na een langdurige geschiedenis over overlast door duiven en illegale bouwwerken op perceel in 

Slijkplaat, komt de Raad van State (RvS) met een uitspraak. De bouwwerken moeten afgebroken 

worden en het aantal duiven wordt gemaximeerd op 250. Na de uitspraak van dit hoogste 

rechtsorgaan komt de coalitie met een amendement om het perceel kadastraal te splitsen om zo 

toch mogelijk te maken dat er duivenhokken gebouwd mogen worden en om dus op deze 

manier de uitspraak van de RvS te omzeilen. Hoewel het college nog alles probeert om dit 

amendement van tafel te krijgen, zet de coalitie door… 

o Uitgebreid besproken in presidium, werkgroep wordt opgericht om dit soort foute 

besluiten in toekomst te voorkomen. Wij hebben vriendelijk doch beslist bedankt voor 

deelname. 

• Één maand later wordt bij het voorstel over de herinrichting van Oostburg door de coalitie een 

amendement ingediend m.b.t. de kiosk op de Markt, waarvan de gevolgen moeilijk te overzien 

zijn. Ondanks dat college probeert dit te wijzigen in een motie, handhaaft coalitie het 
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amendement. Welke tijdens een schorsing van een openbare raadsvergadering gewijzigd wordt 

in de raadszaal en iemand uit het publiek “meeschrijft”… 

• Bij de herziening van het bestemmingsplan buitengebied worden er diverse amendementen 

welke op z’n minst de schijn van “cliëntelisme” dragen, aangenomen. De PvdA heeft tegen 

gestemd, maar mocht niet baten. 

• Parkeren Cadzand, vergunningsysteem wordt na 1 jaar alweer afgeschaft omdat “iedereen” dit 

wil. Na afschaffing komen er meerdere klachten, wethouder “weet het ook niet meer”… 

• Al in december 2013 heeft de PvdA een motie ingediend waarin we onze zorgen uitspraken over 

de nieuwe dienstregeling in het Openbaar Vervoer en we het college opriepen alles in het werk 

te stellen en invloed aan te wenden om een fatsoenlijk en betaalbaar OV te borgen. We hebben 

niet de indruk dat het college hier iets mee gedaan heeft en de nieuwe dienstregeling OV zorgt , 

bij invoering in maart 2015, voor redelijk wat discussie. Op verzoek van de PvdA vindt er een 

openbare opiniërende raadsbijeenkomst plaats. Uiteindelijk zijn er dan nu toch wat 

aanpassingen in dienstrooster gedaan, maar er moet meer gebeuren! 

• Een hoop geluiden vanuit de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling 

(RMDO) dat ze zich niet serieus genomen voelen door het college. Uiteindelijk treden er 

meerdere leden van deze Raad terug. 

En verder… 

• Al na enkele maanden het “gedwongen” aftreden van Dhr. Lauret als wethouder. Naast een 

hoop negatieve publiciteit zorgt dit er ook voor dat we inmiddels drie ex-wethouders op 

wachtgeld hebben staan… 

• Het “ontslag met onmiddellijke ingang” van raadslid Dhr. De Croock, omdat “de samenwerking 

binnen de coalitie niet optimaal zou zijn…” 

Het is inmiddels pijnlijk duidelijk dat communicatie een heel groot probleem is. De communicatie binnen 

het college, tussen college en raad, tussen college en coalitie, tussen coalitie en oppositie en tussen 

gemeente en burgers. Er komen steeds weer zaken naar buiten die onderstrepen dat op al deze 

gebieden de communicatie onder de maat is! 

Zonder volledig te willen zijn, hebben we hier een aantal zaken opgesomd uit het afgelopen politieke 

jaar. Wij maken ons zorgen over de bestuurskracht van de gemeente Sluis. Hiermee bedoelen we niet 

enkel het college, maar met name ook de gemeenteraad! Het wordt de hoogste tijd dat deze Raad 

zichzelf eens serieus gaat nemen en gaat besturen, in plaats van enkel te bakkeleien over details en 

achter elke inspreker aan te lopen.  

Als PvdA hebben we bij aanvang van deze raadsperiode gezegd dat we constructief mee willen werken 

aan een goed, stevig en betrouwbaar bestuur in de gemeente Sluis. In onze oppositierol trachten we dit 

waar te maken, we hebben al heel wat kritiek geuit, maar deze is altijd met argumenten onderbouwd! Zo 

hebben we, naast onze mondelinge bijdragen tijdens raads- en commissievergaderingen, ook een aantal 

zaken schriftelijk ingediend: 

• Amendement Aantrekkelijk Oostburg september 2014 – verworpen 
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• Interpellatie onderwijsbrief september 2014  

• Brief OV januari 2015  

• Amendement Sabewa mei 2015 - verworpen 

• Amendement brandweerzorg juni 2015 - aangenomen 

• Amendent Breskens juni 2015 - aangenomen 

• Amendement subsidieverordening juni 2015 – ingetrokken 

• Motie appartementen juli 2015 - verworpen 

• Brief Financiële update / Sociaal Domein juli 2015  

• Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen komen nu in raad na vele malen aandringen PvdA 

o Begroting VRZ (jun 2015) 

o Begroting RUD (mei 2015) 

o Begroting Sabewa 

• Op verzoek PvdA burgerjaarverslag gemaakt door burgemeester 

• Invalidenparkeerplaats bij Zorgsteunpunt Groede gecreëerd op verzoek PvdA 

Robert Evers, fractievoorzitter, lid presidium, lid commissie Ruimte & Algemeen Bestuur, lid werkgroep 
OV 

Joyce Kramer, raadslid, lid commissie Samenleving & Middelen, lid Rekenkamercommissie, lid werkgroep 
Sociaal Domein 

Jan Schaalje, fractieassistent 

 

 


