Amendement Reserve ondersteuning maatschappelijke projecten
In de begroting 2021 van het college is een o.a. begrotingstekort opgenomen van 1,1 miljoen. Om dit
tekort te egaliseren stelt het college voor om de Eneco gelden voor 11,1 miljoen te reserveren voor
kapitaal- en rentelasten.
Dit amendement wijzigt het begrotingsvoorstel van het college zodat de begroting structureel in
balans komt, rentelasten teruggebracht worden, er een bezuiniging binnen de begroting is
opgenomen en het bedrijfsresultaat van het woonbedrijf ook daadwerkelijk onderdeel is van de
gemeentelijke begroting.
Het resultaat van dit amendement is dat de begroting terug in balans is en de Eneco gelden
daadwerkelijk beschikbaar komt voor de inwoners van Westvoorne.

Motie 30 km zone Oostvoorne
Verzoekt het college om de wegen: Stationsweg, Donselaer, Zeeweg, Kerkplein, Hoflaan,
Mildenburglaan, Burgemeester Letteweg en het Dorpsplein te Oostvoorne in te richten als een 30 km
per uur zone met snelheid remmende voorzieningen en maatregelen.
Verzocht is om voor 28 februari 2021 de raad te informeren over de mogelijkheden en een
raadsbesluit voor te bereiden voor 30 april 2021.

Motie nu handelen, sneller beoordelen
Het administratieve (aanvraag-) proces voor hulpmiddelen en/of huishoudelijke hulp (WMO) is soms
dermate lang dat de hulp te laat of soms achteraf aangeboden wordt. Deze motie verzoekt het
college dat aanvragen meteen of zo snel mogelijk worden uitgevoerd, procedures worden aangepast
en op te nemen in het mantelzorgbeleid.

Motie verkeersveiligheid Oostvoorne
Verzoekt het college de verkeersveiligheid te laten onderzoeken, met name de omgeving Brielsche
weg, de Ruy, Stationsweg en de Voorweg te Oostvoorne. Aanleiding hiertoe zijn gesprekken met
omwonenden ten aanzien van fiets- en oversteekpaden, de toenemende drukte op deze wegen en
het veiligheidsgevoel van fietsers en wandelaars.

Motie woonwensen en anders bouwen
Om (sociale-) woningbouw te bevorderen is het college verzocht een plan te ontwikkelen op welke
wijze anders gebouwd kan worden. Door anders te bouwen, bijvoorbeeld met ecologische
materialen ontstaan er diverse mogelijkheden ten aanzien van beperkende wetgeving zoals
stikstofbeperking(en). Trefwoorden zijn Scandinavische bouw, houtbouw, 2 persoons woningen.
Doel is de houding van we kunnen en mogen niet bouwen naar we gaan woningen realiseren.

Motie mogelijkheden Westvoorne
De bestaande mogelijkheden vanuit het omgevingsplan worden onvoldoende gefaciliteerd vanuit de
gemeentelijke organisatie waardoor differentiatie in woonvormen achterblijft bij de doelstelling.
Verzoekt het college beleidsregels in het voorjaar 2021 aan te bieden aan de raad ten aanzien van
meergeneratiewoningen en premantelzorgwoningen.
Verzoek aan het college om initiatieven te behandelen met een hoe-kan-het-wel benadering.

Motie bereikbare woningen
Verzoekt het college te voorzien in nieuwbouwwoningen boven de geliberaliseerde huurgrens, in de
prijsklasse van €737,00 tot €1000,00 en deze beschikbaar te stellen aan de huidige huurders van het
woonbedrijf en ingezetenen van Westvoorne.
Daarnaast onderzoek te doen naar een groeiprofiel binnen een volkshuisvestelijk kader.

Motie korenmolen “de maalderij”
Verzoekt het college het pand de Maalderij te behouden en veilig te stellen voor de maatschappelijke
en culturele omgeving. In gesprek te gaan met de stichting om te komen tot een voorstel aan de raad
met een financiële dekking.
De stichting Ter Ondersteuning Restauratie Molen heeft een plan gepresenteerd waarbij de molen
en de maalderij een stevige positie kan verwerven in de culturele omgeving, onderdeel kan worden
van een educatief programma op Voorne en mogelijkheden krijgt gasten te ontvangen.

Motie doorontwikkeling centrum Rockanje
Verzoekt het college een plan te ontwikkelen, in relatie tot de dorpsvisie, voor bouw aan de
noordrand van Rockanje (w.o. woningen, horeca en winkelpanden) vanaf de voormalig
gemeentewerf tot achter de panden aan de Dorpsweg.
Het doel is om het centrum van Rockanje toekomstbestendig te ontwikkelen om de recreatieve
aantrekkelijkheid te behouden met een verbinding tussen dorp en natuur, de gebouwde omgeving
en het landschap als kernwaarde van Westvoorne.

Motie Jeugdvoorzieningen
Verzoek aan het college om (met name) natuurspeelplaatsen te ontwikkelen in de wijken van
Westvoorne met als mogelijke plek het Mildenburgbos of Hofwei.

Motie Museaal platform
Om de cultuurgeschiedenis van Oostvoorne, Tinte en Rockanje te behouden, hiervoor
samenwerkingskracht te bevorderen en de (financiële) bedrijfsvoering zeker te stellen is voorgesteld

om te starten met het inrichten van een museaal platform Westvoorne, bij voorkeur op Voorne en
de culturele instellingen te ondersteunen in hun bedrijfsvoering.

Motie Woonprojecten (niet aangenomen: tegen VVD, D66, PvdA, CDA)
Verzoekt het college welke particuliere initiatieven er in 2019 bekend waren bij de gemeente en te
rapporteren hoe de initiatiefnemers hun plan verder willen uitwerken. Daarnaast een voorstel aan de
raad te presenteren hoe en op welke wijze de initiatieven tot realisatie kunnen komen.

Motie naar de kern (Niet aangenomen: tegen GBW, VVD, D66, PvdA)
Verzoekt het college het niet strategisch bezit van het woonbedrijf te verkopen op basis van de
geldende marktwaarde met als doel dat het woonbedrijf zich richt op haar kerntaak.

Moties door Partij Westvoorne mede-ingediend
Motie woningen van het woonbedrijf afschrijven op reële levensduur
Door afschrijvingsmethodieken gelijk te trekken en af te schrijven op reële waarde en levensduur
ontstaat een afschrijving die gelijk is met de waarde van de woning(en). Het resultaat van deze motie
is een besparing van effectief € per jaar.

Motie doorbreek ouderen eenzaamheid met begeleide uitstapjes
Het college wordt verzocht een voorstel aan de raad voor te leggen hoe ouderen betrokken kunnen
worden en blijven in de maatschappij, onder andere door uitstapjes met verbinding naar de
gemeenten Hellevoetsluis en Brielle.

Motie toekomstbestendigheid buitensportaccommodatie
Verzoek aan het college om opties voor te leggen op welke wijze de buitensport accommodaties
toekomstbestendig kunnen worden met een strategische visie ten aanzien van zelfwerkzaamheid en
zelfredzaamheid.

Motie optimaliseer subsidie aanvragen
Het inzichtelijk maken en zorg te dragen voor een maximale inzet van subsidies vanuit de
verschillende (semi-) overheden voor verenigingen.

Motie gezond blijvende begroting
Verzoekt het college om de uitgaven van Westvoorne te verlagen, inzichtelijk te maken welke
ambities en ontwikkelingen er zijn ten aanzien van het Woonbedrijf en op welke wijze het
maatschappelijk fonds ingezet kan worden voor (de inwoners van) Westvoorne.
Hierover in het voorjaar 2021 te rapporteren aan de raad.

