Na een op zijn zachts gezegd turbulente start van de D66 frac9e begin 2019, zijn we
uiteindelijk met één zetel verder gegaan.
Veel 9jd om te treuren hadden we niet, de nieuwe gemeente Hoeksche Waard vroeg
al onze aandacht, dus hebben we vol energie onze schouders eronder gezet en zijn
we met een enthousiast team aan de slag gegaan. De frac9e, die wordt gevormd
door de burgerleden Pim Booman, Jeﬀrey Quartel, Coen Raijer en mijn persoon,
wordt ondersteund door de steunfrac9e, zijnde Marina
Leclercq, Hans Engels, Menno van Diest en Maurice
Lagerwerf.
Om zo eﬀec9ef mogelijk te zijn hebben we besloten om onze
focus te leggen op drie thema’s; Jeugd, Cultuur en
Duurzaamheid. En nu we halverwege deze raadsperiode zijn
hebben we vast kunnen stellen dat wij zeker op de
verschillende thema’s het verschil hebben kunnen maken.
Door in te zeVen op samenwerking, door diverse mo9es en
amendementen, maar ook door onze kri9sche doch
construc9eve houding weten ook de andere par9jen ons te
vinden.
Kort gezegd, wij zijn best trots op wat we inmiddels hebben bereikt en we delen dit
graag middels deze tussenrapportage met u.
Natuurlijk zijn we nog lang niet klaar, we hebben nog ander half jaar te gaan in deze
periode, en we blijven ons vol overgave inzeVen voor onze mooie gemeente, en
zullen waar mogelijk het D66 geluid luid en duidelijk laten horen.
Miranda den Tuinder – van Meteren

Frac9evoorziVer
1/6

• Toezegging: het college heeY 9jdens de behandeling van de perspec9efnota

•

•

2020 D66 de toezegging gedaan dat hij komen met een voorstel voor het
installeren van een kinderburgemeester en dat we aan de slag gaan met het
vormgeven van jongerenpar9cipa9e.
Mo,e energieneutrale schoolgebouwen: duurzame schoolgebouwen
zorgen voor goede leerpresta9es en een rela9ef laag ziekteverzuim bij
kinderen. Wij zijn blij dat onze mo9e, waarin wij vragen om een nulme9ng
op energieneutraliteit en het uitwerken van verschillende scenario’s m.b.t
energieneutralen schoolgebouwen of bijna energieneutralen
schoolgebouwen bij zowel nieuwbouw als renova9e, unaniem is
aangenomen.
Toezegging: in het beleidsplan openbare ruimte is na de toezegging van de
wethouder op voorspraak van onze frac9e een heel hoofdstuk gewijd aan
speeltuinen beleid. Hierin wordt ingezet op par9cipa9e van de jeugd als er
een speeltuin wordt aangelegd en is er aandacht voor natuurspeeltuinen.
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• Mo,e onderzoek erfgoed depot: In mei 2019 is onze mo9e onderzoek
erfgoed depot met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen.
Inmiddels heeY er een onderzoek naar de behoeYe aan depotruimte voor
erfgoed plaatsgevonden. Verdere uitwerking hiervan hopen wij terug te zien
in het nog te ontwikkelen culturele accommoda9ebeleid.
• Mo,e ﬁnanciën cultuur: de cultuuruitgaven van de gemeente Hoekse
Waard zijn rela9ef laag in vergelijking met andere gemeenten in de provincie
Zuid –Holland. In de cultuurnota van de Hoeksche Waard staan bij o.a. de
s9muleringsregeling jongerencultuur, het opzeVen van fes9valbeleid en het
aannemen van een cultuurcoach nog als p.m. post. De wethouder heeY, de
mo9e waar in wij verzoeken om de ﬁnanciering van deze p.m. posten niet
ten koste te laten gaan van de overige posten, overgenomen. Daarnaast gaat
hij de raad regelma9g informeren over de voortgang van de
uitvoeringsagenda zodat er inzicht kan worden verkregen in de koppeling
tussen inhoud en ﬁnanciën.
• Mo,e Accommoda,es cultuur: Gezien de signalen vanuit de culturele
sector, over speciﬁeke wensen, knelpunten en bijvoorbeeld ten aanzien van
de betaalbaarheid en bereikbaarheid m.b.t. het accommoda9e aanbod, zijn
wij blij dat de wethouder onze mo9e heeY overgenomen. In de mo9e
pleiten wij voor een inventarisa9e naar de behoeYen en
maatwerkoplossingen m.b.t. de al eerder gerezen knelpunten.
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• Mo,e niet langer oplaten van ballonnen ,jdens evenementen: De
restanten van ballonnen zijn schadelijk voor natuur en dieren, vandaar dat
wij mede ondertekenaar zijn van de deze mo9e, waarin wij het college
verzoeken geen ballonnen meer op te laten door evenementen die door de
gemeente worden georganiseerd. De mo9e is aangenomen.
• Amendement verbod op het oplaten vuur- c.q. wensballonnen: middels dit
amendement, waarvan wij mede indiener waren, hebben we in de
Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hoeksche Waard (APV)
het verbod op het oplaten van deze vuurballonnen laten opnemen. Dit,
omdat deze vuur- wensballonnen in het verleden meermaals erns9ge
branden hebben veroorzaakt aan b.v. rietendaken van gebouwen. Daarnaast
zijn ook resten van deze ballonnen slecht voor de natuur en de dieren.
• Aanstellen van een ecoloog: bij meerdere gelegenheden, en besprekingen
van o.a. de beleidsstukken over openbaar groen en openbare ruimte hebben
wij, en met ons andere par9jen de wens tot het in dienst nemen van een
ecoloog bespreekbaar gemaakt. Tot onze grote vreugde is daar door de
organisa9e gehoor aangegeven en heeY de gemeente nu een ecoloog in
dienst.
• Mo,e duurzaamheidsprijs: Samen met de frac9es van GroenLinks en de
PvdA en wethouder Steen hebben we naar aanleiding van deze mo9e een
voorstel gemaakt voor het instellen van een jaarlijkse duurzaamheidsprijs
voor inwoners en maatschappelijke par9jen. De prijs bestaat uit een
geldbedrag van maximaal € 10.000, afgestemd op het ingediende ini9a9ef
en te besteden aan het ini9a9ef. Wij zijn er trots op dat dit unaniem door de
raad is aangenomen.
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• Mo,e regenbooggemeente: We zijn heel erg trots op het feit dat op 8 jan
2019 de raad unaniem achter de regenbooggemeente mo9e van D66, GL en
PVDA is gaan staan, en dat voor een toch wel wel soms conserva9eve
gemeente.
• Mo,e prioriteiten en aandachtspunten Mobiliteitsagenda: raadsbreed
hebben wij een mo9e ingediend waarin er speciﬁek aandacht wordt
gevraagd voor:
- ontslui9ng eiland 9jdens renova9e Heinenoord tunnel.
- Robuust R-net netwerk.
- Bereikbaarheid 9jdens bereikbaarheid en veiligheid voor hulpdiensten
9jdens renova9e van de Killtunnel en Heinenoord tunnel en/of Haringvliet
brug.
- P&R faciliteiten langs bussta9on en A29.
- Zorg dragen voor voldoende carpool plaatsen.
- Busbaan langs N217 openstellen voor taxi en doelgroepenvervoer.
• Toezegging: het college zegt frac9e D66 en VVD toe dat hij in de loop van
2020 komt met een voorstel hoe vorm te geven aan een RvC of andere vorm
van toezicht bij RAD HW.
• Mo,e opvang Griekse vluchtelingenkinderen: Ondanks het feit dat er geen
meerderheid in de raad was voor deze mo9e hebben wij samen met
meerdere frac9es, middels een brief, op 10 september 2020 een dringende
verzoek aan de staatssecretaris om 500 minderjarige vluchtelingen uit
Griekenland op te nemen in Nederland.
• Mo,e werken loont: inwoners met een bijstandsuitkering en een grote
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij HW Werkt! werkervaring opdoen, zij
krijgen hier geen vergoeding voor bovenop de uitkering. D66 heeY de mo9e
werken loont samen met GroenLinks ingediend met deze mo9e verzoeken
wij het college te onderzoeken welke beloningsmogelijkheden er zijn voor
deze groep. De mo9e is door de raad aangenomen.
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Wij danken u voor het lezen van het tussenrapport van de frac9e van D66 Hoeksche
Waard. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben kunt u al9jd contact met
ons opnemen via frac9e@d66hoekschewaard.nl.
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