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10 punten 
 

 

  

  

  

De 142 punten uit dit programma is samen te vatten in de volgende 10 punten, waarop de 

campagne zich zal focussen: 

 

1. Burgerparticipatie 

2. Duurzaamheid 

3. Infrastructuur 

4. Leefbaarheid 

5. Lokale economie 

6. Lokale zorg 

7. Onderwijs 

8. Samenwerking  

9. Veiligheid 

10. Wonen 

 

 

 

 

 

 
Colofon 

 

 

Uitgever: 

CDA-Barendrecht 

Getijmolen 15 2992 DB 

2992 DB Barendrecht 
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Inleiding 

 

 

Vijf bewegingen voor méér samenle-

ving 

 

Christendemocraten kennen het geheim 

van de samenleving: mensen willen 

ergens bij horen. 

 

Maar de trend in onze samenleving is 

anders. We trekken ons terug op 

onszelf. We voelen ons vaker onveilig. 

We missen respect op straat. We 

klagen over te veel regels in de zorg en 

in het onderwijs. In de wijken en dorpen 

vereenzamen ouderen omdat in alle 

drukte naar hen niet wordt omgekeken. 

 

Christendemocraten hebben een 

christelijk mensbeeld. Daarin staat 

centraal dat je niet voor jezelf maar voor 

een ander leeft. Daar past geen ano-

nieme wijk bij en geen gemeente die 

alles voor ons regelt. Wij kiezen bewust 

partij voor de samenleving. Wij geloven 

in het oplossend vermogen van mensen 

en organisaties zelf. 

 

Liberalen denken onze samenleving 

sterk te maken door de markt de vrije 

loop te laten. Maar in het leven draait 

het om meer dan alleen de economie. 

Sociaaldemocraten denken via de 

overheid de samenleving sterker te 

maken, waardoor vaak teleurstelling 

volgt en het eigen initiatief van mensen 

wordt ontmoedigd. 

 

Het CDA wil de komende jaren juist aan 

onze gemeenschappen bouwen. 

We verzetten ons tegen zaken die de samen-

leving aantasten, zoals criminaliteit, drugsge-

bruik en alcoholgebruik onder jongeren. Met 

goede ondersteuning helpen we mensen die 

aan de kant staan. Voor gezinnen, die hard in 

hun portemonnee worden geraakt, zetten we 

ons als gezinspartij extra in. 

 

De gemeente is de overheid die het dichtst bij 

mensen staat. Het huidige kabinet heeft niks 

met gemeenten. Ze willen gemeenten ver-

plicht laten fuseren. Een sterk CDA verzet 

zich tegen het denken in termen van ‘groot, 

groter, grootst’. 

 

Gemeenten krijgen extra taken als begelei-

ding, persoonlijke verzorging en de jeugd-

zorg. Maar daar wordt flink op bezuinigd. Als 

CDA willen we daarvoor vijf bewegingen in 

onze samenleving inzetten: 

 

1) Van vrijblijvend naar betrokken: mensen 

maken hun leefomgeving; 

2) Van grenzen naar ruimte: minder regels 

en meer mogelijkheden; 

3) Van nazorg naar voorzorg: voorkomen is 

beter dan genezen; 

4) Van polarisatie naar participatie: mensen 

samen brengen via werk en school; 

5) Van verbruiken naar waarderen: niet 

alles van waarde is in geld uit te druk-

ken. 
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1) Van vrijblijvend naar betrokken: 

Mensen maken hun leefomgeving 

 

 

Dat mensen graag ergens bij willen horen 

blijft uitgangspunt van christendemocrati-

sche lokale politiek. In onze visie maken 

we het mogelijk dat mensen voor elkaar 

zorgen en samen dingen ondernemen. 

Ons ideaal is een gemeente waarin zo 

veel mogelijk mensen zich thuis voelen 

en hun persoonlijke bijdrage leveren. Dat 

vraagt om een overheid die mensen 

ruimte geeft en aanspreekt op hun  

verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun 

omgeving. 

Dat vraagt ook om nieuwe vormen van 

betrokkenheid van inwoners, een onder-

steunende overheid en om zekerheid 

voor mensen die zich niet zelf kunnen 

redden. Wij geloven in de vitaliteit van de 

lokale samenleving. Mensen maken hun 

leefomgeving. 

 

1.  Naar een ondersteunende lokale          

 overheid 

De gemeente Barendrecht is allereerst 

een ondersteuner van de  initiatieven en 

prioriteiten van mensen. In een betrokken 

samenleving nemen mensen met elkaar 

initiatieven om problemen op te pakken. 

De gemeentelijke overheid moet daarbij 

dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte 

bieden aan die initiatieven. Ook als 

daarvoor eigen regels moeten wijken. In 

een steeds complexer wordende samen-

leving kunnen problemen alleen worden 

opgelost door samenwerking. Dat bete-

kent dat onze gemeentebestuurders 

positief staan ten opzichte van nieuwe 

initiatieven. En het vraagt ook dat we 

inwoners actief uitnodigen om mee te 

denken en mee te doen. 

 

 

1.1. Samenlevingsgericht werken  

Er kan meer gebruikgemaakt worden van 

de denkkracht van de inwoners, en de 

bereidheid van velen om inspanningen te 

leveren voor een betere leefomgeving. 

Het is nu juist de politieke uitdaging de 

vitaliteit in de samenleving aan te boren 

en te benutten. Daarmee zetten we de 

beweging in van vrijblijvendheid (de 

gemeente weet het toch altijd beter) naar 

betrokkenheid. Dat vraagt een bepaalde 

manier van werken. 

 

Uitwerking: 

 

1. Onderhoud openbare ruimte 

bepalen 

Met bewoners van wijken wordt elke 4 

jaar het onderhoud van groen, straten en 

pleinen bekeken en besproken. Wensen 

die binnen het vastgestelde meerjaren-

budget passen, worden door de gemeen-

te dan ook vastgelegd en het onder-

houdsprogramma wordt erop aangepast. 

 

2. Inwoners stellen prioriteit rond 

veiligheid 

De inzet van politie wordt het beste lokaal 

geregeld. De burgemeester gaat in 

gesprek met inwoners om prioriteiten per 

gebied vast te stellen. Zo wordt gericht 

gewerkt aan een groter veiligheidsgevoel 

en leefbaarheid. Wij noemen dit “De buurt 

bestuurt”. 

 

3. Mening burgers 

De gemeente hecht bij het maken van 

plannen aan de mening van burgers en 

ondernemers. Om teleurstelling achteraf 
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te voorkomen moet vooraf voor alle 

partijen duidelijk zijn op welke punten 

belanghebbenden invloed hebben of 

kunnen hebben op het te voeren beleid. 

Vooraf wordt dit duidelijk in een commu-

nicatieplan opgenomen. 

 

4. Maatschappelijke stage behouden 

De maatschappelijke stage brengt jonge 

mensen in contact met verschillende 

groepen in de lokale samenleving. 

Hoewel het kabinet de verplichte stage 

afschaft, wil het CDA de maatschappelij-

ke stage lokaal  behouden. De gemeente 

ondersteunt dit en zoekt samen met 

scholen en instellingen naar voortzetting 

van de  lokale stage. 

 

5. Nieuwe speelgelegenheden 

Er worden geen nieuwe speelgelegenhe-

den aangelegd zonder dat kinderen en 

ouders in de omgeving daarover hebben 

meegedacht. Zo ontstaan speelgelegen-

heden die passen bij de wensen van 

kinderen en die vaak worden gebruikt. 

 

6. Beheer maatschappelijke functies 

Wijkvoorzieningen floreren wanneer 

inwoners zelf het beheer organiseren. 

Buurtkamers zijn hiervan een voorbeeld. 

Ook het uitvoeren van groenonderhoud is 

een mogelijkheid. De gemeente betaalt 

daarbij een vergoeding aan bijvoorbeeld 

de bewonersvereniging. 

 

7. Helpen bij fondsenwerving 

De gemeente legt verbindingen tussen 

bewonersgroepen, verenigingen of 

andere initiatiefnemers met ervaring op 

gebied van  fondsenwerving en  

crowdfunding. Daarmee komt ook meer 

privaat geld voor investeringen in de 

lokale samenleving beschikbaar. Het 

lokale steunpunt voor vrijwilligers geeft 

hiervoor trainingen. 

 

1.2. Leve de lokale cultuur 

Samenleven komt vaak tot uitdrukking in 

wat inwoners cultureel met elkaar onder-

nemen. In Barendrecht is een veelzijdige 

basis van voorzieningen en instellingen. 

Maar het CDA vraagt ook aandacht voor 

wat zich daarbuiten afspeelt. In het 

amateurtoneel bijvoorbeeld. Het is niet zo 

dat cultuur pas cultuur is wanneer er 

subsidie aan wordt gegeven. Geschiede-

nis, archeologie, monumenten en imma-

terieel erfgoed dragen bij aan de identiteit 

van de gemeenschap. Bewaren wat 

waardevol is, is een gezamenlijke op-

dracht. 

 

Uitwerking: 

 

8. Jong geleerd 

Ontmoeting met cultuur is belangrijk voor 

de ontwikkeling van kinderen. Cultuur-

educatie via scholen is een vertrekpunt 

van het culturele beleid. Alle instellingen 

dragen daaraan bij. Jonge talenten 

vinden daardoor hun weg naar grotere 

instellingen of culturele gezelschappen. 

 

9. Samenwerken voor cultuur 

Het in stand houden van grote instellin-

gen voor podiumkunsten en musea is in 

de eerste plaats een opgave voor cen-

trumgemeenten. Het CDA is groot 

voorstander van samenwerking tussen 

deze grote cultuurinstellingen met 

kleinere voorzieningen in de omliggende 

gemeenten en onderlinge samenwerking 

van die kleinere voorzieningen onderling. 

 

10.  Culturele Alliantie 

Het initiatief van een aantal culturele 

organisaties om een ‘culturele alliantie’ 

aan te gaan wordt toegejuicht. Een 

alliantie gericht op afstemming en sa-

menwerking verdient ondersteuning. 
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11. Cultuurhistorisch erfgoed 

De gemeente beschermt het cul-

tuurhistorische erfgoed van de lokale 

gemeenschap, zoals monument Waterto-

ren en dorpsgezicht Dorpsstraat. De 

monumentencommissie, Historische 

Vereniging en de Vereniging Dorpskern-

Oud Barendrecht adviseren over te 

nemen besluiten. 

 

12. Religieus erfgoed 

Kerkgebouwen zijn vaak karakteristiek en 

beeldbepalend. Religieus erfgoed heeft 

een vaste plaats in het beleid van de 

gemeente. Bij leegstand van religieuze 

gebouwen wordt gestreefd naar alterna-

tieve bestemmingen. De gemeente denkt 

en werkt daaraan mee. Bijvoorbeeld door 

het vergunningenbeleid bij verbouwingen, 

dan wel wijziging van bestemming. 

 

13. Lokale berichtgeving  

Het CDA ziet in lokale multimediale 

lokale omroep en kranten een vanzelf-

sprekende partner om netwerken te 

bouwen die mensen bij elkaar brengt.  In 

het aanbod is voldoende ruimte voor 

levensbeschouwing en de volkscultuur.  

 

14. Bibliotheekvoorziening 

De Bibliotheek is een belangrijke voor-

ziening voor alle Barendrechters. In het 

centrum en in Carnisselande moet een 

bibliotheekfunctie zijn. De bibliotheek zal 

speciale aandacht moeten geven aan de  

multimedia, waaronder het digitale boek. 

Het onderwijs is een natuurlijke partner 

van de bibliotheek voor het bestrijden van 

laaggeletterdheid en is een informatie-

bron voor het vergaren van kennis. 
 

1.3. Over grenzen van kennis heen 

Mensen met verschillende opleidingsni-

veaus hebben minder contact met elkaar. 

Ze doen aan andere sporten, de kinderen 

gaan vaak naar een andere school en ze 

bekijken andere sites of televisiepro-

gramma’s. Nieuwe contacten vormen 

zich wel via nieuwe media. Bijvoorbeeld 

groepen mensen die interessegebieden 

met elkaar via het internet delen. Dit laat 

zien dat mensen elkaar nog steeds 

opzoeken. In het beleid heeft de gemeen-

te oog voor deze ontwikkeling. Ze zet 

sociale media actief in om iedereen bij de 

woonomgeving te betrekken en mensen 

met verschillende achtergronden en 

culturen te laten participeren en te  

integreren. De gemeente bepleit waar dat 

kan actieve deelname aan het sport- en 

verenigingsleven. 

 

Uitwerking 

 

15. Deelname aan maatschappelijke 

activiteiten 

De gemeente heeft een Sport Cultuur en 

Educatiefonds dat bedoeld is voor 

mensen die om financiële redenen niet 

aan sportieve of culturele activiteiten mee 

kunnen doen, deze financiële drempel 

weg te nemen. 

 

1.4. Dienstverlenend werken 

De dienstverlening en informatievoorzie-

ning moet snel en makkelijk toegankelijk 

zijn. Het CDA ziet inwoners niet als 

klanten, maar als burgers. Wat net zo 

goed betekent dat de gemeente zich op 

basis van hun ervaringen als dienstverle-

ner zal moeten opstellen. 

 

Uitwerking: 

 

16. Gemeentelijke organisatie dienst-

baar 

De gemeente Barendrecht past zich aan 

op de flexibele werktijden van mensen. 

Avondopenstellingen, het werken op 
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afspraak en het bezoeken van ouderen, 

die zelf niet naar de balie kunnen komen, 

zijn voorbeelden van klantgerichte 

dienstverlening voor alle inwoners. 

 

17. Communicatie burgers 

Niet iedereen heeft internet of houdt 

ervan via internet te communiceren. De 

burger houdt de keuze hoe hij of zij 

contact met de gemeente wil: internet, 

telefoon of contact aan de balie. 

Goede communicatie tussen gemeente 

en haar burgers is een basisvoorwaarde 

van goed bestuur. De gemeente gebruikt 

alle mogelijke middelen om burgers tijdig 

over het gevoerde en voorgenomen 

beleid te informeren. 

 

18. Open data 

Om nieuwe dienstverlening of economi-

sche ontwikkeling te stimuleren publiceert 

de gemeente Barendrecht haar gege-

vens als open data. Iedereen kan van 

deze gegevens gebruikmaken zonder 

copyright of beperkingen. Persoonlijke 

gegevens worden niet openbaar ge-

maakt. 

 

19. Toegankelijke website 

Digitale informatie en dienstverlening van 

gemeenten moet makkelijk vindbaar zijn, 

ook voor mensen met een beperking. Om 

die reden dient een goede gemeentelijke 

website te voldoen aan het waarmerk 

drempelvrij. 

 

20. Mobiele telefoons 

Melden van overlast moet plaats kunnen 

vinden via mobiele telefoons. Via apps 

kunnen inwoners ook geïnformeerd 

worden over zaken als het moment van 

ophalen van het huisvuil. 

 

21. Administratie op orde 

Het dient de regel te zijn dat de gemeen-

te zijn administratie op orde heeft. 

Mensen moeten niet steeds opnieuw hun 

gegevens aan hoeven te leveren. Dit 

zorgt in de praktijk vaak voor onnodige 

ergernis en kan voorkomen worden. 

 

22. Ombudsman 

De gemeente beschikt over een om-

budsman als aanspreekpunt voor klach-

ten van inwoners. Deze ombudsman 

bemiddelt ook waar nodig. 

Deze functie moet actief gecommuni-

ceerd worden met de bewoners. 

 

1.5. Bestuurlijke schaal en betrokken 

 burgers 

 

Gemeenten krijgen steeds meer taken te 

vervullen. Soms kan een gemeente die 

niet alleen aan, omdat het ingewikkelde 

zaken zijn (jeugdzorg) of omdat ze 

gemeentegrenzen overschrijden (ar-

beidsmarktvragen).. Samenwerking is 

dan ook een goede optie om als gemeen-

te kwaliteit te kunnen leveren. Uitgangs-

punt moet steeds zijn dat de samenwer-

king niet leidt tot een grootschalige en 

afstandelijke organisatie. Dat uitgangs-

punt is ook bij de samenwerking tussen 

Barendrecht, Albrandswaard en Ridder-

kerk (BAR) van groot belang We streven 

naar een betrokken gemeente die haar 

inwoners kent, waar de gemeenteraad 

bereikbaar is en een afspiegeling kan 

blijven van de lokale bevolking.  

 

Uitwerking: 

 

23. Dicht bij huis 

De burger merkt in de dienstverlening 

weinig van hoe de zaken achter de 

schermen zijn georganiseerd. De eigen 

gemeente blijft altijd herkenbaar als 

aanspreekpunt. Men kan dicht bij huis 
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terecht voor veel gemeentelijke zaken. 

 

24. Heldere doelen 

De gemeenteraad geeft  duidelijk aan wat 

de gemeenten willen bereiken met de 

BAR-samenwerking. Een goede opdracht 

vooraf en controle achteraf zijn nodig. 

Samenwerking mag niet ten koste gaan 

van de democratische regels in ons  

openbaar bestuur.  

 

25. Zelfstandige gemeente 

De gemeenten Barendrecht, Albrands-

waard en Ridderkerk blijven zelfstandige 

gemeenten met ieder een eigen college 

en gemeentebestuur. 

 

 

 

 

26. Over de eigen grenzen heen 

Naast de BAR samenwerking gericht op 

de gemeentelijke beleidsterreinen is 

afstemming op een hoger schaalniveau 

voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, 

waterhuishouding, veiligheid e.a. ge-

wenst. Barendrecht participeert daarom 

in het opzetten van de Metropoolregio 

Rotterdam-Den Haag.  

 

27. Europa 

De gemeente Barendrecht maakt gebruik 

van de mogelijkheden voor Europese 

steun bij regionale (natuur) subsidies, 

innovatiesubsidies en ondersteuning van 

het midden- en kleinbedrijf.. 
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2) Van grenzen naar ruimte: 

  Minder regels en meer mogelijkheden 

 

Als we terugkijken op de afgelopen jaren, 

zien we dat de overheid steeds meer 

taken op zich heeft genomen. En we zien 

dat de overheid daarbij steeds meer is 

gaan regelen en voorschrijven. Vaak met 

de beste bedoelingen. Als er een incident 

is, is de eerste publieke reactie vaak: 

‘Daar moet de overheid eens wat aan 

doen!’ We willen deze trend keren en 

mensen meer verantwoordelijkheid laten 

nemen. Dat vraagt bestuurlijke moed, 

want het betekent dat mensen vaker op 

hun gezond verstand worden aangespro-

ken in plaats van op regels en voorschrif-

ten. Dat betekent echt zeer terughoudend 

zijn met het maken van regels. 

 

2.1. Ruimte geven aan lokale  

 bedrijven 

In een betrokken samenleving nemen 

burgers, maatschappelijke organisaties 

én bedrijfsleven samen initiatieven om 

problemen op te pakken. Bedrijven 

maken deel uit van die samenleving. Het 

CDA wil bedrijven ruimte bieden. Daarom 

bevorderen we maatschappelijk betrok-

ken ondernemen. Toegevoegde waarde 

voor alle partijen, oftewel een win-win-

situatie, is daarbij het uitgangspunt. Dat 

vraagt er in veel gevallen om dat speci-

fieke regels zoveel mogelijk worden 

vervangen door algemene regels. 

 

Uitwerking: 

 

28. Maatschappelijk betrokken on-

dernemen 

Betrek ondernemingen bij sociale uitda-

gingen. Sponsoring van projecten ligt 

voor de hand. Maar ook voorlichting op 

scholen (oriëntatie op een vervolgoplei-

ding), hulp bij voorkomen van schulden 

(door financiële dienstverleners) of het 

re-integreren van jonggehandicapten, 

herintreders, en/ of langdurig werklozen 

zijn goede voorbeelden. De gemeente 

heeft hierin een voorbeeldfunctie. In het  

Sociaal Akkoord staat dat er geen 

quotum komt voor werkgevers om een 

bepaald aantal werknemers met een 

arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit 

is een garantiestelling geworden, waarbij 

werkgevers zich hebben gecommitteerd 

tot het in dienst nemen van een bepaald 

aantal werknemers met een arbeidsbe-

perking. Als dit  afgesproken aantal niet 

wordt gehaald dan zal er  alsnog een 

quotumregeling worden ingevoerd. 

 

29. Kapvergunning 

Bedrijven en particulieren hebben baat bij 

het afschaffen van de kapvergunning 

voor niet-monumentale bomen. 

De gemeente moet werken met een lijst 

van beschermde of monumentale bomen. 

Ook een herplantplicht is mogelijk. 

 

30. Geen 100 procent toezicht bij 

bouwen 

Wie een woning bouwt of verbouwt, heeft 

ook een eigen verantwoordelijkheid. De 

gemeente gaat kijken wanneer toezicht 

nog nuttig is en wanneer de risico’s zo 

klein zijn dat toezicht alleen vertraagt en 

tot extra kosten leidt. 

 

 

31. Bibob-toets gericht toepassen  

De gemeente gebruikt de Bibob-toets om 

ongewenste personen in bijvoorbeeld de 

horeca te weren. Dit is een middel om de 

(criminele) achtergrond van exploitanten 
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te onderzoeken. Val ondernemers die al 

bekend zijn bij de gemeente niet onnodig 

lastig met een toets bij de verlening van 

een nieuwe vergunning of voor een 

tweede of derde bedrijf. 

 

2.2. Ruimte geven aan professionals 

Meer doen en minder administratieve 

lasten voor instellingen, dat is het uit-

gangspunt als het om maatschappelijke 

instellingen gaat. Dit kan vaak door een 

eenvoudiger subsidiebeleid of  een 

ruimer ontheffingenbeleid. Maar durf ook 

los te laten. Stuur meer op wát een 

instelling moet doen in plaats van hóé dat 

gedaan moet worden. Het vraagt van de 

gemeenteraad om vertrouwen in de 

professionals. 

 

Uitwerking: 

 

32. Verantwoorden subsidies 

De gemeente vraagt bij projecten onder 

een bedrag van 5000 euro geen uitge-

breid eindverslag meer. Subsidies 

worden voor meerdere jaren in plaats van 

eenmaal per jaar aan de instelling 

toegekend. De regels voor verantwoor-

ding worden vereenvoudigd. De gemeen-

te stelt de vraag: wat is het effect van het 

geld in plaats van: zijn de regels ge-

volgd? 

 

33. Opstartsubsidies 

Om initiatieven niet te afhankelijk te 

maken van overheidsgeld worden subsi-

dies voor een eindige periode verstrekt. 

Als een initiatief daarna niet zelfstandig 

levensvatbaar blijkt eindigt ook de 

bijdrage van de gemeente. 

 

34. Eerst uitproberen 

Liever proefdraaien met een nieuwe 

aanpak in samenspraak met de mensen 

om wie het gaat, dan eerst een dikke 

nota schrijven. Laat alle betrokkenen 

leren van de praktijk voordat de personen 

die van de dienstverlening gebruikmaken 

met nieuwe regels te maken krijgen. 

 

 

2.3. Zuinig zijn op onze ruimte 

De afgelopen decennia hebben laten zien 

dat de stedelijke agglomeraties steeds 

verder groeien, zeker afgezet tegen het 

landelijk gebied. Ruimtelijk beleid vraagt 

zorgvuldige afstemming op de behoefte 

aan ruimte voor wonen, werken en 

recreëren. 

 

Uitwerking: 

 

35. Balans tussen bouwen en groen 

Ruimte voor bouwen kan op gespannen 

voet staan met ambities ten aanzien van 

groen en economie. In Barendrecht is de 

balans gevonden met de uitwerking van 

de Zuidpolder als groene buffer. De 

inrichting vindt plaats volgens een 

vastgesteld inrichtingsplan met externe 

financiering. 

 

36. Lokale woningmarkt in beweging 

krijgen 

De woningbouw heeft het nog steeds 

moeilijk. Het bevorderen van de door-

stroom op de lokale woningmarkt vraagt 

maatwerk. Meer dan ooit is samenwer-

ken van groot belang. Het CDA zoekt 

nieuwe vormen van samenwerking 

tussen gemeente, corporaties, ontwikke-

laars en zorg- en welzijnsaanbieders, om 

zo de doelgroepen (starters en ouderen) 

te helpen aan een betaalbare c.q. ge-

schikte woning. 

 

37. Lokale projecten 

Ouderen moeten zo lang mogelijk zelf-

standig kunnen wonen, zoveel mogelijk 

met behoud van hun sociale netwerk. De 
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gemeente stimuleert de bouw van 

voldoende levensloopbestendige wonin-

gen en aanleunwoningen bij zorgcom-

plexen. Voorbeeldlocaties zijn: de uitbrei-

ding van het complex Borgstede , locatie 

Rabobank en Postkantoor/ Brandweerga-

rage, schoolcomplex aan de Botter.  

 

38. Sociale sector 

Het CDA streeft er naar dat de nieuw-

bouw woningproductie voor 30 % uit 

sociale huur of koopwoningenwoningen 

moet bestaan. Goedkope koopprojecten 

die als ‘maatschappelijk gebonden 

eigendom’ worden ingezet en/of met 

startersleningen worden gestimuleerd.  

 

39. Bouwen voor de Barendrechter 

De gemeente maakt optimaal gebruik van 

de mogelijkheden die de landelijke en 

regionale regelgeving biedt om nieuw-

bouwwoningen als eerste aan Barend-

rechtse burgers aan te bieden. 

 

40. Stationslocatie 

Aan beide zijden van het NS-station 

wordt intensief grondgebruik gestimu-

leerd. Enerzijds geldt dit voor de realise-

ring van een woningbouwproject en 

anderzijds bedrijfsgebouwen rond de 

entree van de bedrijvenkant van het 

station.  

 

41. Collectief opdrachtgeverschap 

Het CDA is voorstander van collectief 

particulier opdrachtgeverschap, waarbij 

de toekomstige bewoners gezamenlijk 

hun nieuwe buurt vormgeven. 

Waar daaraan behoefte is, kunnen 

minder grote huizen gebouwd worden, 

met een flexibele indeling. Denk bijvoor-

beeld aan een huis met mogelijkheden 

voor het bouwen van een toekomstige 

tweede of eventueel derde bouwlaag als 

er gezinsuitbreiding komt of anderszins 

de behoefte aan ruimte toeneemt. 

Bewoners moeten meer zelf kunnen 

bepalen, bijvoorbeeld door ‘achter de 

gevel bouwen’, waarbij de gemeente 

flexibele bestemmingsplannen hanteert. 

Hierbij moet ook gedacht worden aan 

mantelzorgwonen en woningen voor drie 

generaties. 

 

42. Herstructureren bedrijventerrei-

nen  

Het herstructureren van bedrijventerrei-

nen krijgt voorrang op de aanleg van 

nieuwe terreinen. De gemeente inves-

teert samen met de bedrijven. Waar de 

gemeente grond inbrengt, kan worden 

terugverlangd dat er werkzoekenden 

uit de gemeente bij bedrijven in dienst 

worden genomen.  

 

2.4. Gezinsvriendelijke gemeente 

Mensen met kinderen vragen om ruimte 

voor groen, wonen op maat en voor 

bedrijvigheid. We maken ons sterk voor 

voldoende wandelen fietspaden die de 

gemeente verbinden met de buitengebie-

den. Ook in onze gemeente is vraag naar 

de combinatie van wonen, werken en 

recreëren. In nieuwbouw en renovatie-

projecten moet er ruimte voor zijn. 

 

Uitwerking: 

 

43. 30 kilometer per uur 

Het CDA stelt als ambitie: géén ver-

keersdoden in 30 kilometer-gebieden en 

woonerven, géén ernstig gewonden op 

schoolroutes, iedereen rijdt in de woon-

wijk maximaal 30 kilometer per uur. De 

infrastructuur moet het logisch maken dat 

in woonwijken de snelheden onder de 30 

kilometer per uur liggen. Daarvoor wordt 

de weg in samenspraak met de bewoners 

snelheidsremmend ingericht. Kwetsbare 

verkeersdeelnemers kunnen gerust op 
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pad in de eigen wijk. 

 

44. Veilig naar school 

Gevaarlijke verkeerssituaties rond 

schoolroutes worden geëlimineerd. Druk 

gebruikte routes worden in het straat-

beeld zichtbaar gemaakt voor alle 

weggebruikers. De gemeente stelt een 

fonds in van waaruit scholen kunnen 

investeren om het verkeersveiligheidsla-

bel te bemachtigen. Snelheidscontroles 

binnen de bebouwde kom worden gericht 

ingezet. 

 

45. Kindvriendelijke gemeente 

Kinderen moeten buiten kunnen spelen. 

Het is daarom van belang dat elke buurt 

beschikt over een trapveldje of panna-

veldje voor de jeugd. De inrichting vindt 

in overleg met de (kinderen in de) wijk of 

buurt plaats. 

 

46. Hondenbeleid 

Een aantrekkelijke leefbare gemeente 

heeft een  hondenbeleid dat  let op  het 

gedrag van de baasjes. Zij dienen 

hondenpoep op te ruimen en hun hond 

weg te houden van kinderspeelplaatsen. 

Voor de honden zelf moeten voldoende 

uitrengebieden aanwezig zijn. De op-

brengst van de hondenbelasting moet 

gebruikt worden voor voorzieningen voor 

honden en hondenbezitters. 
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3) Van nazorg naar voorzorg: 

   Voorkomen is beter 

 
Als er iets misgaat in een mensenleven, 

is er in onze samenleving een vangnet. 

Op het gebied van werkloosheid, ziekte, 

beperking en bij schulden. Teveel is de 

nadruk komen te liggen op het geld dat 

de overheid in deze regelingen wil 

steken. Het CDA wil deze trend keren 

door  te kijken naar wat mensen zelf of 

met elkaar kunnen doen om onnodige 

zorg te voorkomen. 

 

Gezond leven, steeds blijven leren en 

jezelf ontwikkelen zijn onderdelen van het 

actief deelnemen aan de samenleving. 

Door preventie wordt ook het beroep op 

dure voorzieningen beperkt. Dat is nodig 

zodat die kunnen blijven bestaan voor 

mensen die het écht nodig hebben. De 

gemeente investeert op haar beurt in het 

signaleren van gezondheidsproblemen 

en vereenzaming voordat deze aan de 

orde zijn. 

 

3.1. Zorg efficiënt én dichtbij 

In de zorg is voorkomen bij uitstek beter 

dan genezen. Dat vraagt om een zo 

gezond mogelijke levensstijl. Om investe-

ren in voorzieningen die sport en bewe-

gen stimuleren en goede voorlichting om 

ongezond gedrag tegen te gaan. Het 

vraagt vroegtijdige signalering als er iets 

mis dreigt te gaan met kinderen. 

 

Als het gaat om het voorkomen van 

ziekte en het behoud van welzijn, stellen 

we de levensloopbenadering centraal. 

Die benadering gaat uit van de eigen 

verantwoordelijkheid van iedere burger 

voor de gewenste kwaliteit van het leven, 

nu en op latere leeftijd. De gemeente 

ondersteunt waar nodig de zelfredzaam-

heid van burgers en voorziet in een 

woon-, zorg- en welzijnsomgeving voor 

ouderen en zij die leven met beperkin-

gen. 

 

Uitwerking: 

 

47. Vereenzaming tegengaan  

Vereenzaming is een groot risico als 

ouderen langer zelfstandig blijven wonen. 

Het CDA zet in op het betrekken van 

ouderenbij activiteiten. De ouderenbon-

den, vrijwilligers en mantelzorgers spelen 

hierbij een grote rol. Actieve voorlichting 

door huisbezoek aan 75-plussers kan 

een goed middel zijn. 

 

48. Onderlinge contacten stimuleren  

De gemeente steunt initiatieven die 

contacten met ouderen tot stand bren-

gen. Een actieve en regisserende rol is 

daarbij gepast, waarbij de maatschappe-

lijke stage of ‘gezinnen die ouderen 

adopteren’ als voorbeelden kunnen 

gelden. Veel kinderdagverblijven organi-

seren ontmoetingen tussen kleine 

kinderen en ouderen. 

 

49. Steunpunt mantelzorg 

Ouderenadviseurs en het Steunpunt 

Mantelzorg hebben in samenwerking met 

ouderen- en welzijnsorganisaties een 

belangrijke taak bij de individuele hulp-

vraag van ouderen op het gebied van 

wonen, zorg en welzijn. De ouderenadvi-

seur kan vraag en aanbod bij elkaar 

brengen. 

 

50. Buurtzorg 

Zorg moet zo dicht mogelijk bij huis 

worden georganiseerd. Zorg en welzijn 
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op wijkniveau maakt het mogelijk om de 

eigen kracht van burgers te stimuleren en 

de directe omgeving van buren en 

vrienden te betrekken. 

 

51. Mantelzorgers ontlasten  

Ondersteuning van mantelzorgers door 

respijtzorg, emotionele en praktische 

hulp, is van groot belang. Respijtzorg is 

zorg aan een zorgbehoevende, met als 

doel om diens mantelzorger(s) vrijaf te 

geven. Het zijn personen die, beroeps-

matig of vrijwillig, voor een tijdje de 

mantelzorg overnemen. De gemeente 

komt mantelzorgers tegemoet komen in 

de kosten voor kinderopvang door dit in 

het eigen gemeentelijk beleid te regelen. 

 

52. Slimme zorg 

Innovatieve technische oplossingen 

kunnen inwoners enorm ondersteunen. 

Mantelzorgers kunnen via een website 

het overzicht van alle voorzieningen beter 

bewaken. Steeds meer ouderen kunnen 

uit de voeten met internet. 

Door gerichte online platforms in te 

richten kunnen zij ook daar sociale 

contacten blijven opdoen. 

 

53. Voorzieningen in directe  

omgeving  

Te vaak wordt ervan uitgegaan dat 

ouderen als vanzelf naar buurtcentra 

gaan. Voor veel minder mobiele ouderen 

is dat echter niet het geval. Een gemeen-

schappelijke ontmoetingsruimte kan in 

samenspraak met woningcorporaties en 

kerkelijke organisaties met gebouwen 

realiseren. Daarover worden afspraken 

gemaakt. 

 

54. Bereikbaarheid voorzieningen  

Voorzieningen moeten voor ouderen 

goed bereikbaar zijn. Naast “vervoer op 

maat” kan gedacht worden aan speciale 

parkeerplaatsen voor ouderen die niet in 

aanmerking komen voor een invalidepar-

keerplaats in de buurt van voorzieningen. 

 

3.2. Goed begin is het halve werk  

De gemeente wordt naast jongerenwerk 

ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg. 

Het CDA ziet lokaal jeugdbeleid als het 

startpunt voor het voorkomen van veel 

sociale problemen in de toekomst. Een 

goed begin in het leven is het halve 

werk.. Daarbij wordt samenwerking 

gezocht met de onderwijsinstellingen en 

andere organisaties zoals HomeStart, in 

de gemeente. Vroeg ingrijpen in proble-

matische gezinssituaties past bij de 

keuze voor voorzorg boven nazorg. 

 

55. Betrokken en effectief 

Jeugdzorg wordt vanaf 2015 een taak 

van gemeenten. Het CDA ziet volop 

kansen om de jeugdzorg eenvoudiger en 

effectiever te maken. 

Het accent moet liggen op het voorko-

men van problemen en vroegtijdige 

signalering als er iets misgaat. Het op 

peil houden van algemene jeugdvoorzie-

ningen zoals de kinderopvang, jeugdge-

zondheidszorg, scholen, sportclubs en 

jongerenwerk voorkomt dat te veel 

jongeren gebruik moeten maken van 

jeugdzorg. 

 

56. Samen met jongeren 

Jongeren, hun organisaties en professio-

nals, zoals jongerenwerkers,  worden 

betrokken bij beleidsvorming en totstand-

koming van voorzieningen voor de jeugd. 

Initiatieven van jongeren zelf worden zo 

veel mogelijk gefaciliteerd, waarbij de 

eigen verantwoordelijkheid van jongeren 

leidend is. 

 

57. Voorzieningen voor jongeren 

De gemeente is actief in het realiseren 
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van voorzieningen voor jongeren, zoals 

het jongerencentrum, jongerenontmoe-

tingsplekken, de loungebus, sport- en 

speelvoorzieningen. Jongeren worden 

zelf betrokken bij de vormgeving van de 

faciliteiten. Daarbij zal in voldoende mate 

rekening gehouden worden met omwo-

nenden.  

 

58. Gezinnen kennen 

De gemeente investeert in informatie 

over de gezinnen die al ondersteuning 

krijgen en weet wie de ondersteuning 

verleent. De gemeente grijpt de kans om 

het totaal aan instellingen rond jeugdzorg 

op elkaar af te stemmen. De wethouder 

jeugd en gezin functioneert als een 

regisseur tussen instellingen. Daarmee 

wordt voorkomen dat de hulp aan jonge-

ren blijft steken op discussies tussen 

instellingen. 

 

59. Doel van jeugdzorg voorop 

Niet een discussie over de structuur van 

de jeugdzorg en het jongerenwerk staat 

voorop, maar het doel. Structuren of 

instellingen zijn daaraan ondergeschikt. 

Eén instelling neemt de zorg of de 

ondersteuning per jongere op zich en 

stemt het waar nodig met anderen af. 

 

60. Ondersteuning voor ouders 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin blijft 

zich bezighouden met de ondersteuning 

van die ouders die concrete opvoedings-

vragen hebben. De centra stimuleren ook 

contacten tussen ouders die elkaar 

behulpzaam kunnen zijn. 

Vanuit het gezichtpunt CDA-gezinspartij, 

zal nauwlettend worden toegezien op de 

invulling van de CJG-taken. 

 

61. Jonge vaders en moeders 

Specifieke aandacht moet er zijn voor 

jongeren die al vroeg een kind krijgen via 

voorlichting en ondersteuning via praat-

groepen. Begeleiding van met name 

jonge moeders moet ertoe leiden dat zij 

zelfstandig voor hun kind kunnen zorgen. 

 

62. Sport is gezond en vormend  

Sportdeelname van jongeren is gezond 

en gaat overgewicht tegen. Daarnaast 

bevordert deelname aan sport teamgeest 

en leren jongeren zich inzet- ten voor 

elkaar. Het CDA stimuleert jeugdlidmaat-

schap en kijkt samen met verenigingen 

naar mogelijkheden om jongeren van 16 

tot 18 jaar actief te houden. 

 

63. Waardering maatschappelijke 

inzet. 

De gemeente gebruikt haar mogelijkhe-

den om de waardering voor vrijwilligers 

en mantelzorgers aan de Barendrechters 

uit te spreken.  

Er wordt jaarlijks een jongerenonder-

scheiding toegekend aan jongeren die 

zich actief hebben ingezet voor de 

samenleving. Kinderen en jongeren 

worden in het zonnetje gezet en zo 

bedankt voor hun inzet voor de gemeen-

te. 

 

3.3. Ondersteuning voor ouderen  

Mensen worden gemiddeld ouder en het 

aantal ouderen neemt toe. Tegelijkertijd 

blijven ouderen langer gezond en actief 

en hebben zij gemiddeld meer te beste-

den dan vroeger. 

Actieve en zelfstandige ouderen zijn van 

belang voor de samenleving. De ge-

meente werkt aan langer zelfstandig 

wonen en zelfredzaamheid door te 

investeren in een levensloopbestendige 

infrastructuur en passende woningen. 
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Uitwerking: 

 

64. Levensloopbestendig wonen 

Bij nieuwe (ver)bouwprojecten dient meer 

aangesloten te worden bij de woonwen-

sen van ouderen:  woongroepen en 

levensloopbestendige woningen. Een 

goede afstemming met woningcorpora-

ties, projectontwikkelaars, huisartsen en 

zorginstellingen maakt dit ook mogelijk. 

 

65. Bewegen in de buurt 

De openbare ruimte kan uitnodigend 

worden ingericht om een (korte) wande-

ling te maken. Dat kan door voldoende 

bankjes op looproutes om af en toe even 

uit te rusten. 

 

66. Ouderenbonden   

Participatie van ouderen wordt bevorderd 

door ouderenbonden te helpen bij het 

opzetten van sociale netwerken, sport en 

cursussen. De gemeente kan daarbij 

helpen door een goede informatievoor-

ziening op te zetten. 

Door periodiek huisbezoek en een 

gemeentelijk steunpunt voor informatie 

en vraag om hulp. Met diverse partners 

kan dit zich ontwikkelen tot een consulta-

tiebureau voor ouderen, waar men 

terecht kan met vragen over preventie 

van klachten en ongemakken (valpreven-

tie). Ook kerken die via huisbezoek 

ouderen bereiken worden daarbij betrok-

ken. 

 

67. Deelname door mensen met een 

beperking 

Het hebben van een beperking moet niet 

betekenen dat mensen minder deel 

kunnen nemen aan het maatschappelijk 

verkeer. Het CDA is voorstander van de 

aanpak, waarbij samen met de WMO-

medewerker gekeken wordt hoe iemand 

met een beperking door eigen inzet of 

inzet van het eigen sociale netwerk 

optimaal kan functioneren. 

 

3.4. Onveiligheid voorkomen en 

 bestrijden 

Veiligheid is een fundamenteel recht voor 

elk mens. De overheid heeft als enige het 

recht dwangmaatregelen te nemen om de 

veiligheid in de samenleving te verzeke-

ren. Maar veiligheid is wel een zaak van 

iedereen. 

 

De veiligheid van een samenleving hangt 

samen met de sociale verantwoordelijk-

heid die mensen in hun eigen omgeving 

willen nemen. Een benadering van 

veiligheid die verdergaat dan de inzet van 

politie en beveiligers of Bijzonder Opspo-

ring Ambtenaren (BOA) is de enige 

duurzame manier om de lokale samenle-

ving veiliger te maken. Of om onveilig-

heid in de toekomst te voorkomen. 

 

Uitwerking: 

 

68. Politie in de buurt 

Het politiebureau of een andere vorm van 

direct contact met de politie moet dicht bij 

huis blijven en publieksvriendelijke 

openingstijden hebben. Aangifte doen via 

internet wordt bevorderd. De wijkagent 

moet zichtbaar zijn voor de buurt en 80 

procent van zijn of haar tijd in de buurt 

actief zijn. 

 

69. Buitengewoon opsporingsambte-

naren 

De BOA’s moeten niet alleen ingezet 

worden in het centrum, maar ook in de 

woonwijken. De inzet moet flexibel zijn, 

zodat er gereageerd kan worden op 

overlast. 
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70. Vrijwillige politie 

Door de vrijwillige politie kunnen burgers 

een waardevolle bijdrage leveren aan de 

veiligheid in hun eigen omgeving. De 

vrijwillige politie kan worden ingezet bij 

evenementen en toezicht op straat.  

 

71. Alcoholbeleid 

Bij veel gevallen van overlast speelt 

alcohol een rol. De leeftijdsgrens van 18 

jaar voor aankoop van alcohol wordt 

streng gehandhaafd in samenspraak met 

de winkeliers. Bij evenementen wordt 

evenementenbier (met een lager alcohol-

percentage) geschonken. Leeftijdsafhan-

kelijke sluitingstijden worden in overleg 

met de horecaexploitanten ingevoerd. 

Voor alcohol en drugs is voorlichting aan 

ouders belangrijk om hen op hun verant-

woordelijkheid aan te kunnen spreken. 

Problematisch alcoholgebruik door 

jongeren onder de 18 jaar dient te 

worden aangepakt. De gemeente zal 

hierop samen met de ouders, scholen en 

de verkopers van alcohol (supermarkten, 

cafés, sportkantines et cetera) een 

proactief beleid voeren en optreden als 

de regels worden overtreden. Happy 

hours worden verboden. 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de 

handhaving en hoort dit actief op te 

pakken. De burgemeester moet BOA’s 

aanstellen die binnen de gemeente 

controleren of bijvoorbeeld de geldende 

leeftijdsgrenzen worden nageleefd. Het 

CDA vindt dat wanneer supermarkten of 

detailhandelaren drie keer in een jaar de 

regels overtreden, de burgemeester 

actief gebruik moet maken van zijn 

bevoegdheid om de alcoholverkoop 

tijdelijk te verbieden. Dit alles moet 

vastgelegd worden in een gemeentelijke 

verordening. 

 

 

72. Cameratoezicht 

Cameratoezicht is een effectief middel 

om vandalisme of inbraken op industrie-

terreinen te verminderen. De gemeente 

ondersteunt met een mobiele camera de 

politie bij het voorkomen van escalaties in 

het uitgaansgebied en bij tegengaan van 

geweld. Kwetsbare plekken in Barend-

recht zijn: het NS station, winkelcentra en 

rondom horecagelegenheden. 

 

73. Coffeeshops 

Het CDA ontmoedigt drugsgebruik en in 

Barendrecht worden coffeeshops niet 

toegestaan.  

 

74. Vandalisme 

Gemeente stelt zich ten doel kleine 

vernielingen in de openbare ruimte. Om 

inwoners bewust te maken van de impact 

van vandalisme wordt jaarlijks een 

overzicht van de gemaakte herstelkosten 

gepubliceerd. De schade wordt verhaald 

op de daders. 

 

75. Samenwerking 

Om incidenten te voorkomen en aan te 

kunnen pakken brengt de gemeente 

samenwerking tot stand tussen welzijns-

instellingen, GGD, GGZ, maatschappelijk 

werk, politie, BOA’s en veiligheidshuizen. 

Dat kan door bijvoorbeeld de nodige 

voorwaarden te stellen aan subsidies. 

 

76. Brandweer en brandpreventie  

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de 

brandweer. Zij kennen de omgeving 

goed, zorgen voor betrokkenheid bij de 

woonplaats en houden de brandweerzorg 

betaalbaar. De jaarlijkse brandweerrap-

portages moeten inzicht verschaffen in 

het wel en wee van de (lokale) vrijwil-

ligers bij de brandweer. Daarvoor worden 

regelmatig tevredenheidsonderzoeken bij 

de (regionale) brandweer gehouden. 



18 

Midden   tussen   de   Mensen  
 

 

 

 

Brandpreventie moet hoog op de agenda 

staan. Het installeren van rookmelders 

wordt bevorderd door voorlichting. Extra 

controles vinden plaats bij particulier 

kamerverhuur. 

 

77. Jeugdbrandweer 

Het in stand houden van de jeugdbrand-

weer wordt gestimuleerd.  

 

78. Rampenbestrijding 

Gemeenten moeten zich voorbereiden op 

eventuele incidenten en crises. 

Dan moet de organisatie er staan. Dat 

vraagt goede (regionale) afspraken en 

veel oefenen met de politie en de hulp-

diensten. In het rampenplan en bij de 

nazorg bij rampen worden ook kerken en 

andere religieuze gemeenschappen 

betrokken. 

 

79. Blauw op straat 

De ingezette maatregelen uit het actie-

plan “meer blauw op straat” wordt verder 

geïmplementeerd. 

 

80. Veiligheidsthema’s 

De prioriteiten van de veiligheidsthema’s 

liggen bij: overlastgevende jeugd, alcohol 

en drugs, huiselijk geweld, woningin-

braak, fietsendiefstal en georganiseerde 

criminaliteit. 

 

81. Veiligheidsbeleid 

Het veiligheidsbeleid  wordt onder regie 

van de gemeente, samen met partners in 

de veiligheidsketen, ontwikkeld tot een 

sluitende aanpak van preventie tot 

repressie. Tot deze partners behoren in 

ieder geval: jongerenwerkers, politie, 

openbaar ministerie, woningbouwcorpo-

raties, jeugdzorg en bewonersverenigin-

gen. 
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4) Van polarisatie naar participatie: 

     Iedereen doet mee 

 

Ieder mens heeft talenten. Het CDA 

streeft naar een samenleving waarin 

iedereen erbij hoort en zijn of haar 

steentje bijdraagt. Talenten zijn niet 

evenredig verdeeld. Dat vraagt erom dat 

er steeds werk wordt gemaakt vaneen 

lokale samenleving waarin mensen niet 

worden uitgesloten. De christendemocra-

tie bevordert dat mensen elkaar leren 

kennen waarmee vooroordelen worden 

voorkomen. Werk is een middel bij uitstek 

om deel te nemen aan de samenleving 

en verantwoordelijkheid te dragen voor 

het eigen leven of het eigen gezin. Naast 

de nodige solidariteit spreken we mensen 

ook aan op hun persoonlijke verantwoor-

delijkheden. Rechten en plichten gaan 

dus hand in hand. 

 

4.1. Maatschappelijke  

 ondersteuning 

Het gemeentelijk WMO-beleid is geba-

seerd op drie uitgangspunten: iedereen 

doet mee, problemen voorkomen (door 

preventie en vroege signalering) en 

problemen waar nodig oplossen (door 

individuele ondersteuning). 

 

Daar waar mensen niet in staat zijn om 

geheel op eigen kracht deel te nemen 

aan de samenleving staat de gemeente 

garant voor een passende compensatie. 

Daarbij bepalen niet de professionals of 

de gemeente wat mensen nodig hebben, 

maar verwoorden mensen dat zelf in een 

open gesprek met de WMO- medewer-

ker. 

 

Gezondheid is een groot goed. Niet 

zonder reden wensen wij elkaar een 

gezond en gelukkig nieuwjaar op 1 

januari. Gezondheid is meer dan de 

afwezigheid van ziekte en gebrek. Een 

gezond mens bevindt zich in een situatie 

waarin er sprake is van lichamelijk, 

geestelijk en maatschappelijk welzijn. Dit 

kan ook gelden voor een mens met een 

handicap, omdat hij of zij naar vermogen 

mee kan doen in de samenleving. 

 

Uitwerking: 

 

82. Consulenten 

Een WMO-consulent denkt mee en 

bemiddelt bij het vinden van de best 

mogelijke oplossing. De gemeente zorgt 

voor de beschikbaarheid van voldoende 

passend en kwalitatief goed aanbod. 

 

83. Kijk op Welzijn 

Middels een scala van activiteiten, 

bemiddeling van vrijwilligers, stages, 

organiseren van cursussen, buurtkamers, 

uitvoeren van drukwerk etc  bouwen zij 

aan sociale samenhang en stimuleren ze 

sociale activiteiten. De gemeente streeft 

naar heldere prestatieafspraken. 

In overleg worden doel en middelen 

vastgesteld en wordt jaarlijks hierover 

gerapporteerd. 

 

84. Verantwoordelijk voor eigen 

welzijn 

Mensen zijn in eerste instantie zelf 

verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. 

Als mensen dat zelf niet kunnen, kijkt het 

CDA eerst naar verenigingen, kerken,  

buurthuiswerk en ouderenorganisaties 

die in gezamenlijkheid een klimaat van 

welbevinden kunnen creëren. De ge-

meente ondersteunt ze daar waar nodig. 

Het doel moet altijd zijn dat mensen 'wel 

zijn' en daar waar mogelijk op termijn 
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weer op eigen kracht verder kunnen. 

 

85. Zelfstandig functioneren 

Familie, vrienden en buurtgenoten zijn 

essentieel voor het zo lang mogelijk 

zelfstandig functioneren van mensen die 

zorg nodig hebben. Professionele zorg-

verleners geven daarvoor ruimte. Mantel-

zorg en professionele zorg moeten elkaar 

niet uitsluiten, maar juist versterken.  

86. Maatschappelijke opvang 

Het CDA vindt dat de ‘Maatschappelijke 

opvang’ regionaal moet worden gecoör-

dineerd. Zij verstaat daaronder een 

gestructureerde opvang van:  dak- en 

thuislozen, mensen met beperkingen, 

projecten begeleid wonen, slachtoffers 

van huiselijk geweld, tienermoeders, 

statushouders e.a.  Deze Maatschappe-

lijke opvang dient te zijn gericht op 

volledig herstel van zelfstandigheid en 

eigen verantwoordelijkheid. Barendrecht 

zal haar aandeel daarin moeten leveren. 

 

87. Eigen budget 

Financiering van ondersteuning vindt 

zoveel mogelijk plaats door niet de 

instelling (dus het aanbod van onder-

steuning) te financieren, maar door de 

vraag van mensen te financieren. Dit kan 

door diverse vormen van persoonsvol-

gende financiering zoals een persoons-

gebonden budget of een persoonsvol-

gend budget of vouchersysteem waar-

mee zorg kan worden ingekocht wanneer 

de persoon daarvoor kiest. 

 

88. Menselijke maat 

Niet waar iemand recht op heeft moet 

leidend zijn, maar waar iemand mee is 

geholpen. Met die instelling kunnen  

kosten bespaard worden zodat het 

aanbod voor iedereen bereikbaar blijft. 

In het licht van de decentralisaties (WMO/ 

AWBZ/ Jeugdzorg en Partcipatiewet) is 

het van groot belang dat burgers met een 

hulpvraag aan het loket al verwijzing naar 

naar de juiste hulpverlener of hulpverle-

ningsinstantie krijgen. 

 

4.2. Welzijn van mensen 

Leeftijd, lichamelijke, psychische of 

verstandelijke beperkingen mogen geen 

belemmerende factor zijn voor deelname 

aan de samenleving. We staan voor een 

samenleving, waarin iedereen erbij hoort. 

Zo’n samenleving kan niet eenzijdig door 

de overheid worden gecreëerd. Iedereen 

die deel uitmaakt van de samenleving is 

daarvoor nodig. Dat begint bij het gezin 

en de directe woonomgeving. Maar ook 

op school, in het bedrijfsleven, in de sport 

en in het uitgaansleven is inclusief 

denken en niemand buitensluiten belang-

rijk. 

 

Het CDA wil initiatieven ondersteunen die 

een inclusieve samenleving dichterbij 

brengen. Het welzijnswerk in de gemeen-

te kan hierin een stimulerende functie 

hebben. Dat betekent dat het CDA 

activiteiten ondersteunt, waarbij mensen 

met beperkingen zich welkom voelen en 

worden opgenomen in de reguliere 

samenleving. 

 

89. Buurthuis van de Toekomst 

Buurtaccommodaties belangrijke plekken 

waar bewoners elkaar kunnen ontmoe-

ten. Er zijn in wijken veel verschillende 

accommodaties bijvoorbeeld voor sport, 

zorg, welzijn en onderwijs. Deze worden 

allemaal voor het afzonderlijke eigen doel 

gebruikt: het welzijnspand voor alleen 

welzijnsactiviteiten, sportaccommodaties 

alleen voor sport enzovoorts. Dit is niet 

efficiënt. 

 

Om dit te veranderen is het concept 

Buurthuis van de Toekomst ontwikkeld. 

In het Buurthuis van de Toekomst werken 
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sportclubs, scholen, instellingen en 

andere organisaties in de wijk nauw met 

elkaar samen. Zodat bijvoorbeeld de 

voetbalclub meer is dan alleen een 

voetbalclub, maar ook een plek wordt 

waar je komt voor een praatje of voor 

huiswerkbegeleiding. 

 

Mensen leren elkaar zo beter kennen. Ze 

zijn meer betrokken bij elkaar en hebben 

meer voor elkaar over. Vrijwilligers 

nemen het heft in handen en worden 

‘eigenaar’ van hun initiatief. Hiermee 

worden verenigingen ook bepalender in 

wat er in een wijk of buurt gebeurt. 

 

90. Voedselbank 

Voedselbanken blijken helaas noodzake-

lijk maar moeten wel een tijdelijke oplos-

sing blijven. De gemeente ondersteunt 

waar nodig in het vinden van een ge-

schikte accommodatie. 

Bezoekers van de voedselbank hebben 

vaak meer problemen tegelijk, zoals 

werkloosheid en schulden. Zij worden 

actief benaderd om deel te nemen aan 

het schuldhulpverleningstraject en het 

zoeken van werk. Zo kan de voedselbank 

ook voor hen een tijdelijke voorziening 

blijven. 

 

91. Sleutelfiguren en instellingen in 

de wijk 

De gemeente werkt bij het uitvoeren en 

maken van nieuw beleid samen met de 

mensen die weten wat er in buurten en 

wijken speelt. Dat kunnen instellingen zijn 

als het Rode Kruis, diaconieën, charitas, 

de Zonnebloem en dergelijke. Het 

kunnen ook mensen zijn die de buurt 

goed kennen en door de bewoners 

vertrouwd worden als sleutelfiguren. Hun 

mening wordt actief door de gemeente 

aangezocht. 

 

92. Sociaal, Cultuur en Educatiefonds 

Maatschappelijke participatie van kin-

deren in gezinnen met een minimum-

inkomen wordt door de gemeente finan-

cieel ondersteund. Gebruik van het 

bestaande SCE-fonds (Sport, Cultuur en 

Educatiefonds) wordt gestimuleerd. CDA 

vindt het terecht dat kinderen door hun 

kwetsbare positie eerder extra beroep 

kunnen  doen op het SCE-fonds dan 

volwassenen. Belangrijk is het dat de 

regeling bekend worden bij de relevante 

doelgroepen en dat deze er dan gebruik 

van maken. 

 

93. Kwijtschelding 

Het CDA vindt dat het huidige beleid van 

kwijtschelding van de OZB, afvalstoffen-

heffing en rioolrecht voor mensen met 

alleen een minimuminkomen moet 

worden voortgezet. Een vermogenstoets 

wordt net als bij alle andere vormen van 

financiële ondersteuning door de ge-

meente bij de bepaling van het gezinsin-

komen uitgevoerd. Gerichte communica-

tie op de doelgroep is noodzakelijk. 

 

94. De wijk in de gemeente 

De wijk is de plek waar bewoners hun 

dagelijkse boodschappen doen, de 

kinderen naar school gaan en waar de 

eerstelijns zorgverlening zit. Ook kan de 

wijk op sociaal gebied een stevige functie 

vervullen, bijvoorbeeld doordat er plek-

ken zijn waar jong en oud, autochtoon en 

allochtoon, zieke en gezonde mensen 

elkaar kunnen ontmoeten. Het CDA wil 

inzetten op een goede spreiding van 

voorzieningen over wijken, zodat het 

wijken buurtgevoel behouden blijft. 

 

4.3. Weer aan het werk  

Werkloosheid is een groeiend probleem 

voor mensen. De economische omstan-

digheden maken de oplossingen lastiger. 

Toch blijft werk de meest belangrijke 
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factor om erbij te horen. Ons uitgangs-

punt is: of je bent aan het werk, of je 

levert een bijdrage door vrijwilligerswerk 

of dagbesteding. Meer mensen zullen op 

een effectieve manier van de bijstand 

naar nieuw werk begeleid moeten 

worden. 

 

95. Bijzondere positie van jongeren  

De aanpak van jeugdwerkloosheid heeft 

de prioriteit. Om jongeren uit een uitke-

ring te houden, wordt ingezet op training, 

scholing, werkervaringsplaatsen en 

aanvullingen op het loon wanneer zij niet 

volledig kunnen werken. 

 

96. Jeugdwerkloosheid 

Met regionale opleidingscentra worden 

goede afspraken gemaakt over de plek 

die jongeren krijgen als zij de entreetoets 

in het MBO niet halen. Bij deze groep 

dreigt het risico dat zij zonder diploma 

aan de kant komen te staan. 

 

97. Tegenprestatie 

Gemeenten verplichten mensen die een 

bijstandsuitkering ontvangen, en niet in 

een re-integratietraject zitten, tot het 

leveren van een tegenprestatie. Dit kan in 

de vorm van vrijwilligerswerk. Een 

combinatie met de WMO is dan mogelijk. 

 

98. Werkgeversteam 

Het opbouwen van een goede relatie met 

het bedrijfsleven is een voorwaarde voor 

het begeleiden van mensen van bijstand 

naar werk. Een speciaal werkgeversteam 

bij de sociale dienst is de aanjager van 

deze contacten. 

 

99. Loonkostensubsidies 

Het bieden van een aanvulling op de 

loonkosten en het ‘ontzorgen’ van 

werkgevers zijn middelen om werkne-

mers met een beperking aan de slag te 

krijgen bij reguliere werkgevers. Maat-

werk om een goede match te maken 

tussen werkgever en werknemer is het 

uitgangspunt. 

 

4.4. Goed onderwijs 

Niets heeft zoveel impact op een goede 

sociale integratie als onderwijs. Onder-

wijs vergroot de kansen van kinderen, 

jongeren en ouderen. De bevoegdheid 

van gemeenten op het gebied van 

onderwijs is niet groot. Dat geeft veel 

scholen de positieve vrijheid om zelf te 

bepalen hoe goed onderwijs eruitziet. 

Wel zijn scholen partners bij het signale-

ren en oplossen van problemen. Er is 

extra aandacht nodig voor sociale 

uitsluiting van kinderen en het verbeteren 

van leerprestaties. 

 

Uitwerking: 

 

100. Schoolgebouwen 

De gemeente is een betrouwbare partner 

als het om de (nieuw)bouw van scholen 

gaat. Het geld voor groot onderhoud gaat 

rechtstreeks naar schoolbesturen. Ook 

op het gebied van bouw kan de gemeen-

te meer op basis van vertrouwen werken 

door de gemeente niet zelf, maar de 

scholen een huisvestingsplan te laten 

maken. Of door de Rijksmiddelen recht-

streeks aan scholen of schoolorganisa-

ties ter beschikking te stellen. 

 

Multifunctioneel gebruik van de scholen 

staat daarbij voorop. Het CDA streeft 

naar een brede buurtschool als spil in  de 

wijk als een ontmoetingsplek die ook ’s 

avonds en in het weekend optimaal benut 

wordt. Het vergroot de sociale samen-

hang en het gevoel van veiligheid. 

 

101. Leerlingenvervoer 

Bij leerlingenvervoer staat het belang van 
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het kind voorop. De gemeente maakt 

gebruik van de mogelijkheid om veilig-

heidseisen te stellen, zoals winterban-

den. Waar mogelijk wordt er samenge-

werkt met het regulier openbaar vervoer 

door verplaatsing van haltes of aanpas-

sing van busroutes en -tijden. 

 

102. nieuwe schooltijden 

Ouders hebben vaak moeite om school 

en werk te combineren. De gemeente 

faciliteert nieuwe schooltijden waarbij 

dagprogramma’s ontstaan voor kinderen. 

In brede scholen ligt het accent op meer 

effectieve onderwijstijd voor jonge 

leerlingen met een (taal-)achterstand. 

 

103. Keuzevrijheid van ouders 

Het CDA staat voor de keuzevrijheid van 

ouders als het om scholen gaat. 

De vrijheid om te kunnen kiezen tussen 

bijzondere of openbare scholen moet 

blijven bestaan.  

 

104. Leerplicht 

De kwaliteit van onderwijs staat voorop! 

Belangrijk is het goed functioneren van 

de controle op de leerplicht zodat school-

verzuim wordt tegengegaan. De scholen, 

de gemeente en de Onderwijsinspectie 

werken samen in de controle op het 

presteren van de school. Voor het CDA is 

goed onderwijs een speerpunt. 

Ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig 

schoolverlaten moeten verder terugge-

drongen worden. De gemeentelijke 

leerplichtambtenaar onderhoudt de 

contacten met scholen, schoolmaat-

schappelijk werk en andere partners, 

zoals politie en jeugdzorg. Laagdrempeli-

ge spreekuren op school of in het jonge-

rencentrum bieden een vorm van preven-

tie ook op dit gebied. 

 

 

105. Startkwalificatie 

Begeleiding naar een baan met een 

startkwalificatie is een taak van de 

gemeente. Jongeren tot 23 jaar die 

uitvallen worden teruggeleid naar school 

of naar een baan. Als dit niet lukt, volgt 

een reboundvoorziening. Dat betekent 

dat de jongeren verplicht  worden een 

programma te volgen gericht op onder-

wijs en gedragsveranderingen. Het doel 

is na enige tijd hun onderwijstraject in het 

reguliere voortgezet onderwijs op korte 

termijn te vervolgen.  

Het CDA vindt dat jongeren hun talenten 

optimaal moeten benutten en jongeren 

kunnen daarom niet van school zonder 

diploma. 

 

106. Lezen en rekenen 

Kinderen van ouders die voorlezen of 

helpen met rekenen presteren beter op 

school. De scholen zetten samen met de 

gemeente een programma op om de 

betrokkenheid van ouders bij lezen en 

rekenen actief te vergroten. Samen met 

bibliotheken wordt het lezen bevorderd. 

 

107. School in de wijk 

Schoolgebouwen in woonwijken kunnen 

ook na sluitingstijd hun onderwijsfunctie 

behouden. Doordat het schoolplein 

openbaar speelterrein is. Of door er 

bijvoorbeeld ’s avonds onderwijs of 

cursussen aan senioren of andere 

doelgroepen te organiseren. 

 

4.5. Dienstbaar aan dezelfde mensen 

De gemeente heeft diverse gespreks-

partners. Kerken en andere religieuze 

gemeenschappen horen daar ook bij. 

Mensen die vanuit hun overtuiging 

maatschappelijk actief zijn, zijn vaak 

dienstbaar aan dezelfde mensen als 

waar de gemeente zich op richt. In de 

aanpak van armoede is bijvoorbeeld 

contact met diaconieën onontbeerlijk. 
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Om die reden maken gemeenten geen 

onderscheid in hun subsidiebeleid tussen 

neutrale of levensbeschouwelijke organi-

saties als het gaat om het (helpen) 

uitvoeren van algemene maatschappelijk 

taken. 

 

4.6. Burgerschap 

Burgerschap staat centraal in de activitei-

ten die de gemeente onderneemt op het 

gebied van integratie van minderheden. 

Maar in zekere zin geldt dit voor iedere 

inwoner van de gemeente. 

 

Voor de wet is iedereen gelijk en heeft 

iedereen gelijke rechten. In het omgaan 

met elkaar is wederzijds respect dan ook 

de norm. Zelfwerkzaamheid is een 

tweede punt. Burgerschap is ook het 

vermijden van afhankelijkheid. In de zin 

dat iedereen naar vermogen zich inzet 

voor opleiding en werk. In onze samenle-

ving mag betrokkenheid als derde punt 

niet ontbreken. Het vraagt aandacht voor 

de persoonlijke en gevoelsmatige aspec-

ten in het omgaan met elkaar. Als laatste 

geldt een grote mate van betrouwbaar-

heid. Mensen zijn aanspreekbaar op hun 

persoonlijke keuzes en volgen daarbij de 

regels en wetten. 

 

Uitwerking: 

 

108. Burgerschapsdag 

De naturalisatiedag waarop nieuwe 

inwoners van de gemeente de Neder-

landse nationaliteit krijgen uitgereikt, 

wordt verbreed. Ook jongeren die 18 jaar 

zijn geworden, worden voor deze ge-

meentelijke ‘burgerschapsdag’ uitgeno-

digd. 

 

109. Wijkregels  

Wijkregels promoten in de wijk positief 

gestelde omgangsvormen. Alle instellin-

gen die met jeugd, jongeren, ouders of 

andere groepen bewoners werken, 

gebruiken deze omgangsvormen als 

herkenbare rode draad in hun dagelijks 

werk
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5) Van verbruiken naar waarderen: 

       Niet alles is in geld uit te drukken 

 

Alles in onze omgeving moet op waarde 

geschat worden. Ook als het niet meteen 

in geld valt uit de drukken. De leefbaar-

heid in onze kleine kernen is onbetaal-

baar. Dat geldt ook voor ons landschap en 

voor onze kleine detailhandel. CDA’ers 

zijn rentmeesters van wat van waarde is. 

Daarin zit ook economische potentie. Wat 

de natuur geeft kan ook voor innovatie en 

nieuwe energie ingezet worden. Het 

draaiende houden van de lokale economie 

hoort daarbij. Er hoeft geen tegenstelling 

te zijn tussen duurzaamheid en economi-

sche ontwikkeling. Ook dat laatste is nodig 

voor groeiende werkgelegenheid. 

 

5.1. Gezonde lokale economie 

Een samenleving waarin iedereen erbij 

hoort heeft behoefte aan een gezonde 

economie en goede werkgelegenheid. 

Hoewel gemeenten slechts deels de 

economische ontwikkeling kunnen beïn-

vloeden, is vooral het midden- en kleinbe-

drijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. 

Zonder groei van de lokale economie komt 

er geen werkgelegenheid bij. De gemeen-

te creëert randvoorwaarden voor die 

noodzakelijke groei en ondersteunt 

bedrijven. Maar zij gaat niet voor de 

individuele ondernemer keuzes maken. 

 

Uitwerking: 

 

110. Ondernemersfonds 

Met instemming van ondernemers kan de 

gemeente een fonds instellen van waaruit 

initiatieven van georganiseerde onderne-

mers worden gefinancierd. 

Het CDA wil ‘freeriders-gedrag’ (niet 

meebetalen, wel meeprofiteren) van het 

grootwinkelbedrijf of andere tegengaan: 

alle ondernemers betalen aan het fonds 

mee en beheren het fonds ook zelf. De 

heffing kan bijvoorbeeld via de OZB of de 

reclamebelasting. 

 

111. Kleine detailhandel 

Het CDA hecht aan het bestaan van de  

kleinere winkelcentra De Gouwe en 

Nieuweland. Voor het winkelcentrum De 

Gouwe wordt in samenspraak met de 

ondernemers een toekomstvisie ontwik-

keld voor de langere termijn. 

De kleine detailhandel, met name zelf-

standigen, staat onder druk. Maar ze 

bepalen ook het succes van de gemeente. 

De gemeente voert een actief leegstands-

beleid door een leegstandsverordening 

aan te nemen. De gemeente gaat het 

gesprek aan met de verhuurders van 

bedrijfspanden over de hoogte van huren 

of tijdelijke bestemmingen. 

 

112. Midden- en kleinbedrijf 

Om startende bedrijven te ondersteunen, 

organiseert de gemeente samen met de 

ondernemersvereniging, uitwisseling 

tussen nieuwe en ervaren ondernemers. 

De gemeente stemt de opleidingsen re-

integratietrajecten voor uitkeringsgerech-

tigden af met de ondernemersvereniging 

op de behoefte aan lokaal (winkel) perso-

neel. De gemeente gaat bij (ver) bouw-

plannen van winkeliers terughoudend om 

met welstandseisen. Als een bedrijf 

ergens niet binnen de regels past laat de 

gemeente het daar niet bij, maar zoekt 

met de ondernemer actief mee naar 

andere mogelijkheden.  
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113. Visie op oude dorpskern 

de Gemeente ontwikkelt een toekomstvi-

sie voor de langere termijn voor de oude 

dorpskern (Beschermd dorpsgezicht). 

Dit in samenwerking met Vereniging 

Dorpskern Oud-Barendrecht die 

streeft naar een aantrekkelijke woonwerk-

omgeving in dit gebied met  kleinschalige 

detailhandel, ambachtelijke ondernemin-

gen of andere passende activiteiten. 

 

113. Bereikbaarheid van bedrijven 

Bedrijventerreinen zijn goed bereikbaar, 

ook voor het zwaardere verkeer. Nieuwe 

vormen van collectief vervoer kunnen 

bevorderd worden via parkmanagement. 

Ook digitale bereikbaarheid door glasvezel 

wordt in het parkmanagement meegeno-

men. Flexibele venstertijden voor stiller 

bevoorradingsverkeer zijn gewenst. 

 

114. Parkeren 

Het CDA vindt dat voor parkeren bij 

winkelcentra in Barendrecht niet moet 

worden betaald. 

 

115. Verkeers- en vervoersbeleid 

Het verkeers- en vervoersbeleid is gericht 

op drie speerpunten: 1) bereikbaarheid, 2) 

verkeersveiligheid en 3) het bevorderen 

van duurzame vormen van mobiliteit. 

 

116. Autoverbinding onder A29 

De autoverkeerverbindingen tussen 

Barendrecht-Centrum en Barendrecht-

Carnisselande vragen voortdurend de 

aandacht. Een studie moet uitwijzen  wat 

de verkeerstechnische en financiële 

consequenties zijn voor het realiseren van 

een tweede autoverbinding onder de A29. 

Indien een veilige en betaalbare verbin-

ding tot de mogelijkheid behoort, zal deze 

verbinding gerealiseerd moet worden. 

 

117. Openbaar vervoer 

Het gebruik en het functioneren van het 

openbaar vervoer wordt bevorderd. 

 

118. Fietsen 

Het CDA vindt een goede bereikbaarheid 

van wijken per fiets belangrijk. De onder-

linge verbinding van fietsroutes en recrea-

tieve fietsroutes in het buitengebied en 

langs de Oude Maas verdienen aandacht. 

De veiligheid van fietser en wandelaar op 

de bedrijventerreinen is een punt van 

aandacht bij de (her)ontwikkeling. 

 

119. Zelfstandigen zonder personeel 

Voor zelfstandigen zonder personeel 

wordt het in de bestemmingsplannen 

makkelijker gemaakt om een eigen bedrijf 

aan huis te vestigen. In het aanbeste-

dingsbeleid wordt ruimte gegeven aan 

kleine zelfstandigen en kleine bedrijven 

om mee te dingen naar opdrachten. 

Bijvoorbeeld ook door het opdelen van 

grotere opdrachten. 

 

120. Koopzondag 

Het CDA kiest voor het voorkomen van 

ongeclausuleerde uitbreiding van de 24-

uurs economie in haar gemeente. Het 

CDA is tegen uitbreiding van het huidige 

beleid rondom zondagsopenstelling. 

 

121. Social return 

Werkgelegenheid voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt kan opgeno-

men worden in het aanbestedingsprotocol. 

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat 

overheid en werkgever zich verplichten 

om een aantal mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt aan te nemen. Als deze 

doelstelling niet wordt gehaald zal alsnog 
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een quotumregeling worden ingevoerd. 

 

122. Ondernemen stimuleren 

Met kleine maatregelen kunnen mensen 

verleid worden om een eigen bedrijf te 

beginnen. Bijvoorbeeld door de bibliotheek 

te vragen alle kennis over ondernemen 

samen te brengen. Of door met scholen 

en ondernemersverenigingen afspraken te 

maken over goede gastlessen. 

 

123. Regionale samenwerking 

Barendrecht zoekt regionaal samenwer-

king  op ondermeer de gebieden vervoer, 

infrastructuur, economie, duurzaamheid 

en groen. Het CDA vindt dat de raad actief 

moet participeren om het Barendrechtse 

belang in te kunnen brengen. Het platform 

hiervoor is de Metropool Rotterdam Den 

Haag (MRDH) in wording. 

 

124. Nieuw Reijerwaard 

Samen met  de buurgemeenten is met 

succes ruimte gecreëerd voor nieuwe 

activiteiten in de Agrologistiek. Daardoor 

ontstaat er nieuwe bedrijvigheid waarin 

waarde toegevoegd kan worden aan 

bestaande producten en producten 

afkomstig uit de voedings- en genotmidde-

lenindustrie. Zo ontstaat ook nieuwe 

werkgelegenheid in de regio. De risico’s 

zijn door de gefaseerde aanpak beperkt. 

 

 

125. Lessen in groen  

Het cliché dat kinderen vaak niet weten 

waar ons voedsel vandaan komt gaat 

helaas maar al te vaak op. Daarmee 

komen kinderen op afstand te staan van 

natuur en landbouw. Op bezoek bij de 

tuindervereniging of de stadstuin van 

Edudelta, als onderdeel van het lespro-

gramma, laat hen met dat deel van de 

voedselvoorziening en natuur kennisma-

ken. Hierin past ook kennisnemen van de 

distributie van deze goederen via het 

handelscentrum en de Greenery 

 

5.2. Duurzaamheid  

Duurzaamheid is een belangrijke drijfveer 

voor het handelen van het CDA. We 

vinden het daarom belangrijk dat de 

gemeente in haar doen en laten nadenkt 

over de gevolgen van haar handelen. 

Geen enkele keuze mag de keuzevrijheid 

van toekomstige generaties in de weg 

staan. Barendrecht ambieert een koplo-

perspositie in de regio als het gaat om 

duurzaamheid.  

We streven een evenwicht na van people, 

planet en profit. Bij alle activiteit dienen 

mens en planeet niet ondergeschikt te 

worden gemaakt aan het geld. Bij de 

interne bedrijfsvoering van de gemeente 

geeft de gemeente het goede voorbeeld.  

Het CDA vindt dit belangrijk vanuit haar 

kernprincipes Rentmeesterschap en 

Solidariteit. We hebben het recht op 

gebruik van deze aarde maar we moeten 

diezelfde aarde wel schoon en met 

voldoende natuurlijke bronnen voor onze 

kinderen achterlaten. Het vraagt om een 

grote saamhorigheid voor het heden en de 

toekomst om met elkaar verantwoordelijk 

te zijn voor deze aarde en de samenle-

ving. 

Het CDA onderstreept de noodzaak de 

teruggang van de biodiversiteit een halt 

toe te roepen. De ontwikkeling van de 

Zuidpolder is een van de middelen om dit 

doel in Barendrecht te bereiken, maar ook 

het aanbrengen van milieuvriendelijke 

oevers bij de wijksloten dragen hier aan 

bij.  

 

Het CDA wil meer ruimte geven aan 

creatievere organisatievormen zoals 
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publiek-private samenwerking, coöpera-

ties en concessiemodaliteiten; vormen 

waarbij eerder naar de private en maat-

schappelijke kant wordt gekeken dan naar 

de overheid. Kleinschalige decentrale 

energieopwekking sluit aan op onze wens 

om de samenleving het voortouw te laten 

nemen en geeft goede kansen voor een 

breed gedragen aanpak gericht.  

 

Op dit moment passen consumenten al 

toe: wind-energie, zonne- energie, brand-

stofcelinstallaties, micro of normale 

warmte-kracht koppelingen, biomassa -

vergistinginstallaties, gebruik warmte 

opslag en koeling via grondwater en 

gebruik van aardwarmte.  

De lokale economie dient te verduurza-

men in de zin dat er gericht toegewerkt 

wordt naar vrijwel  totale recycling van 

grondstoffen ( “circulaire economie”), 

zuinig gebruik van (vervuilende) 

energie en afweging van menselijke 

gevolgen naast die van financiële.  

 

Uitwerking: 

 

126. Duurzaam inkopen 

Er wordt 100% duurzaam ingekocht en bij 

aanbestedingen wordt de verplichting 

opgelegd dat 10% van de aanneemsom 

middels Social Return On Investment 

(SROI) moet worden aangewend om werk 

te generen voor mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. 

 

127. Stop energieverspilling 

Het CDA doet ook een appél op de 

maatschappij, b.v. t.a.v. het afzien van 

verspillende terrasverwarmers om zuinig 

om te gaan met energie 

 

 

128. Samen voor duurzaamheid 

De opdracht voor een duurzame samenle-

ving vertalen we door samen te werken 

met de inwoners en bedrijven in Barend-

recht en omgeving en gezamenlijk op 

zoek te blijven naar afspraken en maatre-

gelen om Barendrecht duurzamer te 

maken. De duurzaamheidskring Barend-

recht, maar zeker ook verenigingen en 

kerken spelen hier een grote rol in. 

 

129. Visie op de ondergrond 

De gemeente stelt een visie op de onder-

grond op om de initiatieven die gebruik 

maken van de ondergrond goed te kunnen 

faciliteren.  

 

130. Afvalscheiding bevorderen 

Gezocht wordt naar mogelijkheden om  

initiatieven te nemen (zoals ‘afval loont’, 

waarbij men financieel beloond wordt voor 

het inleveren van herbruikbare materialen) 

om het afvalscheidingspercentage in 

Barendrecht te verhogen. 

 

 

131. Zelf energie opwekken 

Geef burgers die zelf energie opwekken 

de ruimte. Neem barrières weg bij initia-

tieven van buurten, verenigingen, corpora-

ties en bedrijven. Samen met de gemeen-

te kunnen afspraken over te leveren 

prestaties worden vastgelegd. 

 

132. Windenergie 

Het oprichten van een windmolen en het 

mogelijk maken van,  kleine windmolens 

juichen we toe. Uiteraard wordt e.e.a. 

beoordeeld in samenhang met het belang 

van de ruimtelijke ordening. 
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133. Zonne-energie 

Samen met de provinciale overheid 

kunnen gemeenten een fonds inrichten 

om bedrijven en particulieren te steunen in 

het vervangen van oude asbestdaken 

door zonnepanelen.  

 

134. Schaliegas 

Het CDA is tegen de winning van scha-

liegas onder Barendrecht. 

 

135. Duurzaamheid in beleid 

Duurzaamheid blijft een vast thema in de 
gemeentelijke beleidsnota’s. 

 

136. Verduurzamen van verkeer  

Gratis bewaakte fietsenstallingen, die 

tevens prima als werkgelegenheidsproject 

kunnen dienen, maken het gebruik van de 

fiets extra aantrekkelijk. Het autoverkeer 

kan verduurzaamd worden door laadpalen 

voor elektrische auto’s te plaatsen. 

 

137. Afval 

De gemeente is verantwoordelijk voor het 

inzamelen van afval. In de overeenkomst 

met de inzamelaar wordt gestreefd naar 

zoveel mogelijk recycling van afvalpro-

ducten. De reststroom die overblijft wordt 

bij voorkeur gebruikt om energie op te 

wekken. Het streven moet zijn: 1) voorko-

men van afval, 2) hergebruik en 3) recy-

cling. 

 

138. Zwerfafval terugdringen  

Ondergrondse afvalbakken maken een 

wijk schoner en netter. Ze voorkomen 

zwerfafval. Daarnaast kunnen gemeenten 

de inzameling van zwerfafval aanmoedi-

gen door vrijwilligers te faciliteren, bijvoor-

beeld door materiaal voor de inzameling 

gratis ter beschikking te stellen. 

 

5.3. Wel in geld uit te drukken 

Het grootste deel van de gemeentebegro-

ting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. 

Slechts een beperkt aandeel komt uit 

lokale heffingen en belastingen. In beide 

gevallen is er sprake van belastinggeld, 

opgebracht door de inwoners van de 

gemeente. We hebben de overtuiging dat 

we ook duurzaam moeten omgaan met de 

financiële middelen die voorhanden zijn. 

Nog veel nadrukkelijker in tijden van 

bezuinigingen. 

 

Uitgangspunten voor het financieel beleid 

van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaar-

zaamheid, transparantie en gematigde 

lokale lasten. Tevens is uitgangspunt dat 

gemeentelijke heffingen, rechten en leges 

kostendekkend zijn. 

 

139. Sparen en weerstandsvermogen 

De hoogte van de gemeentelijke uitgaven 

en investeringen vormt geen doel op zich. 

Ze dragen bij aan een maatschappelijk 

doel. De gemeente zorgt voor voor 

voldoende weerstandsvermogen. Waarbij 

we sparen voor gewenste investeringen. 

 

140. Lokale heffingen 

De Onroerend Zaak Belasting (OZB–

heffing) volgt als regel de trendmatige 

verhogingen volgens de index van het 

CPB (Centraal Planbureau). 

Rioolheffing en afvalstoffenheffing blijven 

voorbeelden van gesloten financiering; de 

kosten worden rechtstreeks in rekening 

gebracht bij de burger. De opbrengst van 

de hondenbelasting wordt volledig ge-

bruikt voor de uitvoering van het honden-

beleid. 
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141. Grondaankopen en grote bouwpro-

jecten 

De gemeente is terughoudend met de 

aankoop van grond en vastgoed. Grote 

bouwplannen worden opgeknipt in deel-

plannen, zodat tussentijds kan worden 

bijgesteld op basis van marktonderzoek. 

Er wordt gezocht naar samenwerking met 

projectontwikkelaars, waardoor de ge-

meente minder financiële risico’s loopt. 

Aangekochte gronden die voorlopig niet 

kunnen worden bebouwd worden niet 

tegen goedkope prijzen verkocht. Het 

inzetten van grond voor tijdelijke bestem-

mingen heeft dan, uit maatschappelijk 

oogpunt, de voorkeur. 

 

142. Transparantie 

Er is niks geheim aan de uitgaven van de 

gemeente. Om die reden ontvangen 

inwoners, bijvoorbeeld bij hun OZB- 

aanslag, een korte weergave van de 

uitgaven van het vorige jaar. Declaraties 

van bestuurders worden op de gemeente-

lijke website bekend gemaakt. Op de site 

is ook een duidelijk overzicht te vinden 

van instellingen die van de gemeente 

subsidie ontvangen en de taken die men 

uitvoert. 

 

 

 

Verantwoording  

 

Op woensdag 19 maart 2014 vinden de 

gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een 

belangrijk onderdeel is het gemeentelijk 

verkiezingsprogram. Het speelt een 

belangrijke rol tijdens de campagne en is 

ook van belang bij collegeonderhandelin-

gen. De afdeling, fractie en wethouder zijn 

uiteindelijk aanspreekbaar op de uitvoe-

ring van het programma.  

Met in acht name van waar het CDA als 

volkspartij voor staat is bij het opstellen 

van dit program met vrucht gebruik 

gemaakt van de inbreng:  

- de CDA-leden  

- vanuit het huidige beleid; 

- van wensen van burgers, die in de 

vele contacten naar voren zijn geko-

men; 

- wat burgers schreven in artikelen in 

Blik op Barendrecht; 

- inbreng van de fractie;  

- CDA Vrouwenberaad Barendrecht 

- Ouderenbonden 

 

In onze visie maken we het mogelijk dat 

mensen voor elkaar zorgen en samen 

dingen ondernemen. Ons ideaal is een 

gemeente waarin zo veel mogelijk mensen 

zich thuis voelen en hun persoonlijke 

bijdrage leveren. Dat vraagt om een 

overheid die mensen ruimte geeft en 

aanspreekt op hun  verantwoordelijkheid 

voor zichzelf en hun omgeving. 
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Wat je kiest doet ertoe       

Het CDA is een open christendemocra-

tische volkspartij. Bij ons staat de 

gemeenschap centraal. De betrokken-

heid van mensen bij hun gemeente, 

hun dorp, hun gezin, hun school, hun 

wijk, hun kerk, hun bedrijf of hun 

sportvereniging. Dat is het ware 

draagvlak voor het leven in een ge-

meente. Wij gaan uit van een christelij-

ke mens- en maatschappijvisie. Dat 

betekent dat mensen vooral tot per-

soonlijke groei komen door verant-

woordelijkheid voor elkaar te nemen. 

 

Het CDA is een open volkspartij, 

geworteld in alle lagen van de samen-

leving. Daarom biedt het CDA ook in 

onze gemeente plaats aan veel ver-

schillende mensen. Het zijn allemaal 

mensen die vanuit hun eigen bijzonde-

re overtuiging aan politiek doen. En 

daarnaast hun bedrijf runnen, voor de 

klas staan of ergens vrijwilliger zijn. We 

zijn een partij waar iedereen erbij hoort. 

 

Voor ons begint politiek met de erken-

ning van maatschappelijk initiatief. De 

overheid geeft alle mensen en organi-

saties het vertrouwen dat ze doen wat 

ze kunnen doen. De burger gunt de 

overheid de ruimte om te doen wat ze 

moet doen. Vertrouwen staat centraal. 

We willen geen harde cultuur van 

controleren en afrekenen. 

 

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat 

als onmisbare voorwaarde voor de 

bescherming van de menselijke waar-

digheid. De overheid is er om samenle-

ven mogelijk te maken. Het is een 

strenge en betrouwbare overheid die 

heldere grenzen stelt en onrecht 

bestrijdt. 

 

We zetten in op betrokken burgers om 

de onderlinge verbondenheid te 

versterken. Wie geraakt is door het lot 

van de ander kan niet anders dan in 

beweging komen. In de hulp van de 

overheid moet de menselijke maat 

weer zichtbaar en voelbaar worden 

gemaakt. 

 

Vanuit het besef van verbondenheid 

tussen de generaties voelt het CDA 

zich geroepen tot zorg voor natuur en 

cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken 

dan ons eigenbelang en onze eigen 

tijd. We beschermen wat van waarde 

is. Om een betere samenleving achter 

te laten aan onze kinderen en kleinkin-

deren zijn ook ondernemerschap en 

innovatie nodig. 

 


