Algemene Beschouwingen TOP/Gemeentebelangen 2020

Mijnheer de Voorzitter, leden van de Raad,

En dan een eens is heel de wereld anders…Wie had vorig jaar kunnen bevroeden dat we nu een eens
in een ongrijpbare en onwezenlijke tijd zouden leven. Een tijd van niet weten wat ons te wachten
staat nu het Corona virus om ons heen is.
U mijnheer de Voorzitter heeft meer nog dan wie van ons ook te maken met de regels en wetten
hieromtrent.
Vorig jaar schreven we nog dat we een jaar achter de rug hadden van o.a. aftasten van elkaar en
wennen aan elkaar . Nu hebben we weer een periode waarbij het moeilijk is om in nauw persoonlijk
contact te staan met elkaar. Veel gebeurt via de digitale weg om zo weinig mogelijk fysiek contact te
hebben. Vanaf maart tot nu is dat nog steeds een onwerkelijke tijd, zeker daar in de politiek fysiek en
persoonlijk contact zo belangrijk is, misverstanden liggen zomaar op de loer en gesprekken onderling
worden node gemist.
Aan het begin van de Raadsperiode schreven we : nieuwe ronde, nieuwe kansen en eigenlijk is dat nu
weer zo maar dan met een heel andere ondertoon.
Als TOP/Gemeentebelangen zijn we ook afgelopen jaar Sterk, betrokken en Vitaal gebleken. Een
goed leefklimaat voor onze Burgers zonder op enigerlei wijze gestuurd te worden door gebonden te
zijn aan bestaande landelijke partijen, is ook afgelopen jaar onze kracht geweest, en dat is het
uiteraard nog steeds. Dat is onze kracht en zo zijn we vast geworteld in de lokale politiek en staan we
voor alle 14 kernen !
Mijnheer de Voorzitter, leden van de Raad, ook in deze ongrijpbare en onwerkelijke periode gaan we
toch weer enthousiast en met nuchtere realiteitszin verder werken aan een goede toekomst voor al
onze kernen.
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Bestuur en Ondersteuning

Meer dan ooit is samenwerking met de buurgemeenten Hulst en Sluis en onze zuiderburen
noodzakelijk en gewenst. De voortrekkersrol welke Terneuzen heeft zal zeker ,moeten worden
geïntensiveerd.
De Digitalisering is , zoals u schrijft, alom aanwezig en raakt meer dan ooit de fundamenten van onze
samenleving zo lijkt het. De digitalisering is net zo goed als dat het soms fout is zeker op persoonlijk
vlak. Wij houden vast aan het principe om hen die niet digivaardig zijn niet uit het oog te verliezen.
Belangrijk is om de ICT dusdanig in te richten dat aanvallen van buitenaf gepareerd kunnen worden.
Betrouwbaarheid , veiligheid en toegankelijkheid zijn ook fundamenten van onze samenleving zeker
op het gebied van de digitalisering
De samenwerking met North Seaport is van groot belang mede ook op het gebied van het gebruik van
Waterstof en dat geld ook voor Yara en anderen. Waterstof wordt voor de nabije toekomst toch zeer
belangrijk, wij hebben daar al vaker op gewezen.
Over Burgerparticipatie is al heel veel gezegd en ook voor TOP/Gemeentebelangen is dat een meer
dan belangrijk punt. Wij constateren echter dat voor sommige partijen het niet gelijk krijgen of gelijk
hebben door burgers, getypeerd wordt als slechte Burgerparticipatie. Belangrijk is o.i dat er goed
wordt uitgelegd waarom iets niet kan bijvoorbeeld vanwege financiën of bepaalde bevoegdheden
t.a.v. een project, dit kan teleurstellingen voorkomen. Wij zien uit naar het definitieve stuk m.b.t.
Burgerparticipatie en begrijpen dat hier hard aan wordt gewerkt. Wij staan achter de verlenging van
de balie dienstverlening met het verlengen van het thuis bezorgen van reisdocumenten enz.
Wij herhalen onze slogan : De burger/klant verdient maar 1 rol en dat is de Hoofdrol.
Kortom: Blijf de inwoners betrekken en geef ze zodoende een goede, blijvende plaats in onze
samenleving. Een mooi voorbeeld is o.a. de digitale inloopavond van de Kampanje.
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In deze Corona tijd is ondersteuning van burgers en bedrijven van zeer groot belang. Wij vertrouwen
op de voortrekkers rol van Terneuzen in de vele overleggen die er zijn.
Wij drukken nogmaals op het gegeven om op een goede en adequate manier te communiceren op
alle gebied, er zijn vele mogelijkheden om dat goed te doen.
Wij begrijpen dat in deze periode een beroep wordt gedaan op expertise en inzet van personeel en
willen toch graag nog eens aangeven om bij externe inhuur heel goed te kijken naar de expertise en
kennis van het ingeleende personeel. Indien dit voor lange tijd is geven wij er de voorkeur aan om het
dienstverband om te zetten in een vast dienstverband, dit om weg lekken van kennis te voorkomen (
sollicitatie naar elders) alsmede de hoge kosten van extern personeel. We hebben een
voorbeeldfunctie en moeten een aantrekkelijke werkgever blijven. In de komende jaren voorzien wij
vergrijzing onder gemeenteambtenaren hetgeen leid tot pensionering. Door goed gekwalificeerd
extern personeel tijdig een vast dienstverband te geven ( bij gebleken geschiktheid) voorkomen we
het interen op expertise.

Veiligheid

Wij willen blijven streven naar een veilige leefomgeving immers de slogan veilig en mooi wonen en
recreëren mag geen loze kreet zijn. TOP/Gemeentebelangen vind ook dat de medewerkers van onze
gemeente zichtbaar moeten zijn. Immers, zij zijn het verlengstuk van het “gemeentehuis”
Wij zijn voorstander van het toestaan van een wapenstok bij de uitoefening van de BOA-taken. Dit
verhoogt o.i de veiligheid van de BOA’s almede de burgers.
Wij staan nog steeds achter de afspraak in het coalitieakkoord om niet aan te melden voor een
ruimer coffeeshop beleid.
Voorstander zijn we van het schoolveiligheidsconvenant. Het is meer dan zinvol om aandacht te
schenken aan norm overschrijdend gedrag van jongeren. Samenwerking met verschillende
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ketenpartners is hierbij onontbeerlijk. Ook hier geld weer dat met name nu in de Corona tijd het
belangrijk is om goed in gesprek te gaan met jongeren en jongeren organisaties, de lontjes worden
begrijpelijkerwijs korter en dit moet worden voorkomen door middel van de juiste overleggen.
TOP/Gemeentebelangen is voor algemene acceptatie van iedereen zonder aanzien van geloof,
afkomst of geaardheid. Als gemeente moeten we erop toezien en stimuleren dat het bespreekbaar is
en blijft.

Verkeer, vervoer en waterstaat.

Bekend mag zijn onze slogan: “we betalen geen cent voor isolement” Wij blijven van mening dat het
wegnemen van de tol barrière kan zorgen voor positieve, ruimtelijke economische, sociale en
bestuurlijke ontwikkelingen in Zeeuws Vlaanderen en uiteraard Terneuzen.
Belangrijk achten wij de veiligheid van de fietsers. Al geruime tijd is er een grote toename van fietsers
. Ook nu in de Corona tijd wordt er veel meer gefietst en dat vraagt dan ook om een goed en veilig
fietsplan.
Onverminderd pleiten wij als TOP/Gemeentebelangen uiteraard ( al vele jaren) voor de
spoorverbinding met Gent zowel voor goederenvervoer alsmede personenvervoer. Momenteel is er
een positieve flow om dit te onderzoeken. Gent groeit, zeker in de toekomst, uit zijn voegen en men
ziet nu al dat men vanuit België in Zeeuws Vlaanderen wil wonen. Voordeel is tevens dat er minder
drukte op de weg komt hetgeen ook bijdraagt aan een beter klimaat door minder uitstoot ! Daarbij
ligt de wereld voor ons open als men met de trein van Terneuzen naar Parijs kan…
Het doet ons goed te lezen dat u hierop gefocust blijft en zullen u daar ook blijvend aan herinneren !
Een steeds terugkerend punt van aandacht blijft de verkeers problemen rond Dow en Maintenance
Value park.
Het doet ons deugd te zien dat de werken aan de Nieuwe Sluis goed op schema liggen.
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Ten aanzien van het verkeers-vervoersplan hechten wij waarde aan een goede vorm van
Burgerparticipatie. De verwijzingen naar parkeerlocaties brengen wij nogmaals onder de aandacht.
Ten aanzien van het openbaar vervoer hechten wij ook waarde aan een goede communicatie met de
Provincie en omgeving, zeker daar voor wat betreft het aanpassen ten behoeve van het gebruik van
mindervaliden. Het versmallen van de rijbaan kan leiden tot gevaarlijke situaties i.v.m. opstopping van
verkeer en het in gevaar brengen van (jeugdige) fietsers.

Economie.

Voor TOP/Gemeentebelangen is en blijft de economische ontwikkeling uiterst belangrijk voor de
ontwikkeling van Terneuzen maar tevens voor de regio. Het aantrekken van nieuwe bedrijven en het
faciliteren van al gevestigde bedrijven is van groot belang. Van groot belang is ook het verbeteren van
de dienstverlening aan bedrijven. Het uitdragen van Terneuzen als stad waar het goed wonen,
werken en recreëren is moet volledig worden benut. Groene en schone economie en niet aflatende
gastvrijheid mogen geen loze woorden zijn.
Ten aanzien van het document “Verknopen en Verkopen” pleiten wij voor een goede begeleiding juist
in deze moeilijke tijd . Er moet een goede communicatie zijn hoe het de bedrijven momenteel
vergaat. Duidelijk moet er worden gecommuniceerd wat de mogelijkheden zijn en hoe ondernemers
en de gemeente kunnen samenwerken teneinde te overleven.
De Nieuwe Sluis zal zorgen voor een economische vooruitgang. Het woon en leefklimaat zal ook grote
aandacht vergen. Dit zal moeten plaatsvinden samen met ondernemers, maatschappelijke
organisaties en de overheid. Arbeidsmigranten, nieuwe burgers,/bewoners, moeten goed kunnen
wonen en integreren hier moet sterk op worden gestuurd, ook waar nodig in samenwerking met de
omgeving. Meestal is het short stay/longstay men werkt hele dagen en dan is integreren moeilijk en
hebben deze nieuwe burgers/bewoners mogelijk extra aandacht nodig ? Terneuzen is heel

Moerspuistraat 1, 4574 RM Zuiddorpe

info@topgb.nl

www.topgb.nl

vooruitstrevend bezig met het Expatcentrum, dit concept wordt uitgebreid naar de rest van Zeeland.
TOP/Gemeentebelangen vindt dit een mooie ontwikkeling en prijst hiermee de voortrekkersrol die
we als Terneuzen hebben gespeeld en nog steeds hebben.

Het bedrijvenloket moet ook steeds stevig onder de aandacht worden gebracht, startende
ondernemers hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. Ze moeten deskundig worden gestimuleerd.
Bedrijfsfunctionarissen moet in nauw contact met ondernemers verenigingen optrekken teneinde op
een optimale manier zorg te dragen voor een goed vestigingsklimaat.
Onder de aandacht brengen wij nogmaals het plaatsen van e-laadpalen en de mogelijkheden, zoals al
eerder aangegeven, van tankstations voor waterstof in onze gemeente.

Onderwijs.

TOP/Gemeentebelangen wijst ook nu weer op het belang van de 3 O’s te weten Onderwijs-Overheid
-Ondernemers.
Veel wordt er gesproken over het onderwijs, het zit uiteraard ook in de haarvaten van de bewoners
en alle kernen. Onderwijs dicht bij huis, wie wil dat niet…
De onderwijshuisvesting is zeker nu een hot item. Het IHP kon 30 juni j.l positief worden vastgesteld.
Spannend is het nu Corona een behoorlijke financiële claim lijkt te gaan leggen op de uitgaven van
onze gemeente. Desalniettemin zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet en hopen na 2024
positief te kunnen besluiten over een nieuwe school voor het VO. Zeker ook daar wij in het
zogenoemde krimpgebied wonen is het van groot belang ieder kind kwalitatief hoogwaardig
onderwijs te kunnen aanbieden.
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TOP/Gemeentebelangen streeft naar onderwijs met oog voor kwaliteit, betaalbaarheid ,
bereikbaarheid, duurzaamheid en keuze vrijheid. Daarbij moeten we jongeren vragen mee te werken
en te denken niet enkel binnen onze eigen gemeente, maar ook regionaal en grensoverschrijdend.
We zijn blij dat het leerlingenvervoer toch beschikbaar is en zien uit naar het advies om de kosten van
leerlingenvervoer terug te brengen. Vorig jaar benadrukten we de weglek van onderwijs naar de
zuiderburen aan te pakken en zijn blij dat hieraan gehoor is gegeven.

Sport, Cultuur en recreatie.

Leefbaarheid hangt mede samen met goede zorg, sport en onderwijs zeiden we in eerder Algemene
Beschouwingen. Voor TOP/Gemeentebelangen is dit nog steeds actueel. Wij hechten er veel waarde
aan dat dit zoveel mogelijk binnen alle kernen behouden kan blijven. De ambitie “Sport, cultuur en
recreatie vergroten het leef genot “ blijft voor ons onverminderd staan. De bestaande voorzieningen
moeten dan ook zoveel als mogelijk blijven bestaan. De sport moet blijvend worden gestimuleerd
onder het motto: “Mens in copore sano ‘ ( goede geest in een goed lichaam). Het moge duidelijk zijn
dat wij achter Sportsubsidiering en sportstimulering staan.
Het wachten is nog steeds op de Cultuurnota en we hopen dat deze, mogelijk aangepast vanwege
Corona, snel kan worden gerealiseerd u geeft aan dat dit een uitdaging is die de vitaliteit van onze
kernen bevordert. Dit kunnen we enkel maar beamen en zien dan ook uit naar deze nota. Musea en
Cultureel erfgoed zijn zaken welke het beeld zijn van stad en dorp en behoren ook goed bewaard te
blijven, het is immers het behoud van het karakter. Voor wat betreft het groenplan streven wij naar
het goed vasthouden aan de planning zodat het zicht van stad en dorp zo optimaal mogelijk blijft. Het
omvormen van begraafplaatsen naar stadsparken heeft onze voorkeur als de begraafplaatsen vol zijn.
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Sociaal Domein.

Voor wat betreft het Sociaal Domein gaat TOP/Gemeentebelangen uit van budgettaire neutraliteit.
Dit betekent dat de uitgaven voor het Sociaal Domein maximaal gelijk zijn aan de budgetten die de
gemeente voor het domein beschikbaar heeft. Om dit te realiseren is er een forse taakstelling
opgenomen en moeten de kosten worden teruggebracht. De kosten voor het Sociaal Domein zijn in
onze gemeente, evenals ook bij andere gemeenten, veel hoger dan de bijdragen van het Rijk. Dat
betekent dat de gemeenten dat verschil dan zelf moeten betalen. Dat baart ons zorgen. Het Sociaal
Domein wordt door Corona ook hard geraakt . Daarom wil TOP/Gemeentebelangen het college
vragen om ,samen met andere gemeenten, nadrukkelijk te blijven pleiten voor een verhoging van de
Rijksbijdragen voor het Sociaal Domein !! De druk moet onverminderd op het kabinet worden gezet.
Toch wil TOP/Gemeentebelangen zich nog niet al teveel zorgen maken over de financiële afwikkeling,
de tijden dwingen ons ertoe om vooral naar het welzijn van onze burgers te kijken. Dat geld komt
later dan wel. Eerst herstel, later de rekening betalen, dan hebben de mensen ook weer wat vlees op
de botten en hebben ze een meer optimistische kijk op het leven. Wij zeggen ook er te zijn voor ALLE
KERNEN dus ook voor al onze burgers.
De meerjarenbegroting is opgesteld in deze tijd, een tijd die beheerst wordt door Corona. Het is
onduidelijk hoe groot de impact van deze crisis op de gemeente is. Het is wel zeker dat de effectenzowel economisch als maatschappelijk-langdurig en breed gevoeld gaan worden.
TOP/Gemeentebelangen wil juist in deze onzekere tijd positief naar de toekomst kijken en blijven
werken aan vernieuwingen. De uitgesproken ambitie kunnen we ook volledig beamen met het
principe van één gezin, één plan ,één regisseur. We gaan uit van kwaliteit !
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Volksgezondheid en milieu, ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

TOP/Gemeentebelangen is een lokale politieke organisatie, niet gebonden aan een landelijke
ideologie, maar een lokaal bestuur dat zich verbonden en betrokken voelt met de bevolking en haar
belangen dient. TOP/Gemeentebelangen staat voor alle 14 kernen al ruim 14 jaar een lokaal geluid in
een stabiel Bestuur.
Vitale kernen en wijken dat is waar wij ons voor in zetten. Samen met onze inwoners zorgen we voor
een prettige leefomgeving. We gaan verpaupering tegen en spelen in op nieuwe en duurzame
woonvormen, winkelconcepten en bedrijfsterreinen. Dat is ons aller ambitie zoals deze ook is
beschreven.
Om criminaliteit tegen te gaan moet verpaupering worden tegen gegaan. We moeten inspelen op
nieuwe en duurzame woonvormen, daar waar mogelijk in de kernen levensbestendige woningen voor
senioren.
Wij juichen de samenwerking Onbegrensd Zeeuws Vlaanderen toe . Hierdoor ontstaat een goede
promotie van de Zeeuws Vlaamse en grensoverschrijdende arbeidsmarkt en woningmarkt.

Toekomstige ontwikkelingen

TOP/Gemeentebelangen is voorzichtig optimistisch m.b.t. de sluitende begroting.
We leven nu i.v.m. de Corona in een nieuwe realiteit en die dwingt ons toch ook wel om afscheid te
nemen van oude patronen, oude denkwijzen, minder markt, meer oog voor de mens. Het is nog
onbekend hoe groot de impact is van de coronacrisis. Er zijn omvangrijke investeringen voorzien in
onderwijshuisvesting, ook in de periode na de meerjarenraming. Of er voldoende geld gaat komen
vanuit het Rijk ( Gemeentefonds) is ook nog onduidelijk.
TOP/Gemeentebelangen wil toch blijven gaan voor de opgestelde ambities uit het coalitieakkoord.
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Wij blijven zoals gezegd juist in deze onzekere tijd positief naar de toekomst kijken. Wij blijven
werken aan vernieuwingen en blijven werken aan het welzijn van onze burgers en inzetten op een
sterk, betrokken en vitaal Terneuzen met alle 14 kernen.

Mijnheer de voorzitter, leden van de Raad,
Wij wensen de Burgemeester, Secretaris, Wethouders, ambtenaren , de hele ambtelijke organisatie
en allen die zich op welke wijze dan ook voor Terneuzen heeft ingezet, veel wijsheid en bovenal een
goede gezondheid toe.
Een speciaal woord van dank naar de griffie voor de fijne en professionele wijze van ondersteuning.
Last but not least de bodes voor hun niet aflatende hulp en zorg.
TOP/Gemeentebelangen dankt ook alle collega’s voor de goede samenwerking en spreekt de hoop
uit dat deze kan worden voortgezet op dezelfde veelal constructieve wijze, hopelijk spoedig ook op
een meer informele wijze dan de laatste maanden vanwege Corona. Dit alles voor onze gemeente en
haar inwoners.

Namens TOP/Gemeentebelangen,
Jos Verdurmen.
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