
 

Algemene Beschouwingen  CDA Barendrecht,  4 juli 2017    Jilles van der Stoep, 
fractie voorzitter 

De algemene beschouwingen van de CDA fractie bevat 4 onderdelen; het verleden, de 
coalitie, de financiën en tenslotte de toekomst. 

Het verleden. Het enig wat ik wil zeggen is dat wij als CDA de samenwerking met alle betrokkenen tijdens de 
informatie –en de formatieperiode als zeer positief hebben ervaren.  

De coalitie en de uitvoering van het akkoord.  Ik sta hier ook namens het CDA als coalitiepartner. Namens 
de fractie wil ik beginnen met te zeggen dat de samenwerking met de EVB en de SGP /CU  prima verloopt. We 
hebben een goed coalitieakkoord waar wij ons achter hebben geschaard en waarin wij hebben aangegeven wat 
onze inwoners kunnen verwachten. Dat zijn op de 1e plaats rust en stabiliteit, het goede behouden en 
verbeteren. Hier zeg ik meteen achteraan dat ook de vorige coalitie waar ook de  collega’s van de VVD en D66 
deel van uitmaakten zonder meer een aantal goede besluiten heeft genomen waar wij als CDA en ook als 
coalitie op konden voortborduren.  

In het coalitieakkoord staan ook 10 ambities. Het college is inmiddels druk bezig om deze ambities te 
realiseren. Ik noem er een paar.  Vaart zetten achter woningbouw op de Botterlocatie want er is een grote 
behoefte aan levensloopstendige woningen, m.n. in en bij het centrum.  Natuurlijk wordt hierbij gedacht aan 
sociale huurwoningen. Hier liggen wettelijke eisen.  

Bij de laatste ledenvergadering van het CDA bleek dat ook de doelgroep met middeninkomens en hogere 
inkomens veel moeite heeft met het vinden van een appartement ook in de hogere prijsklasse, zeker bij het 
centrum. CDA vindt dat deze groep niet mag worden vergeten. Wat doet de coalitie nog meer: Investeren in 
Trefpunt en de Baerne. Er is inmiddels een cultuurnota vastgesteld. Ook worden de wensen van een aantal 
sportverenigingen vervuld. Ik verwijs hier o.m. naar het wensenlijstje dat het college heeft gepresenteerd in 
het financieel meerjarenperspectief 

Voorzitter, samenvattend is de coalitie  aan het waarmaken  wat wij in het akkoord van 25 november 2016 
hebben vastgelegd  

De financiën, de hoofddossiers en het wensenlijstje.   

Onze accountant heeft  bij de commissie P&C van 19 juni jl. gezegd dat wij  een weerstandsvermogen hebben 
dat niet overhoudt in relatie tot andere gemeentes.  Risico’s kunnen in voldoende mate worden opgevangen. 
Zolang de begroting sluitend is, is  er niets aan de hand.  Met een goed gevuld spaarvarken is Barendrecht ook 
op de wat langere termijn op financieel gebied gezond van lijf en leden.   Dit maakt sommige zaken wat 
gemakkelijker maar we moeten ook voorzichtig blijven, want onze schulden zijn relatief hoog o.a. vanwege de 
noodzakelijke investeringen o.a. in het onderwijs.   We gaan de gemeentelijke belastingen dus niet verlagen 
maar er is gelukkig ook geen noodzaak om ze te verhogen. Behalve dan het inflatiepercentage dat omgekeerd 
evenredig zal worden toegepast als de WOZ waarde stijgt. 

Het CDA blijft staan achter het kader dat door de raad is gesteld dat incidentele uitgaven worden gedekt met 
incidentele middelen. Nieuwe wensen worden gedekt door of het schrappen van oud beleid dan wel doelmatiger 
omgaan met bestaand beleid. Hier moet ik namens onze fractie wel aan toevoegen dat we, gezien de 
rooskleurige situatie waar wij ons in bevinden ook wel wat financiële ruimte zouden moeten kunnen en durven 
creëren voor bepaalde doeleinden. Wij zijn tenslotte als gemeente geen spaarbank die alleen maar vermogen 
vergroot en beheert.  

Ik wil nog iets zeggen over de hoofddossiers in het coalitieakkoord en over het wensenlijstje.  Er moet wat het 
CDA betreft m.n. veel aandacht uitgaan naar de transformatie sociaal domein en dan m.n. de jeugdzorg. Wij 
hebben steeds gezegd, ook in het coalitieakkoord, dat de kwaliteit van de zorg leidend is en niet alleen het 
budget. Signalen die wij  op 24 juni jl.  tijdens het zomerfeest  bevestigden veel burgers dat zij zich  hier ook 
zorgen om maken. Het behoud van de kwaliteit van de zorg scoorde bij uitvraag het hoogste van alle 
onderwerpen die van belang zijn.   

 

Het CDA zal een neerwaartse bijstelling in het sociaal domein zo lang mogelijk uit  de weg gaan om 
kwaliteitsverlies in de zorg te voorkomen. Nu is er gelukkig geen  bijstelling nodig omdat tekorten in de nabije 
toekomst  worden gedekt door de overschotten uit het recente verleden.  Wij willen nu geen aframing van het 
sociaal domein ( brief college 27-6)  en ik verwijs hierbij naar amendement “kaders sociaal domein” dat de 
SGP/CU in zal dienen namens de coalitie. 

Aan de andere kant is het wel zo dat er reden is tot zorg. De meicirculaire pakt onverwacht zeer gunstig uit, 
met een nieuwe regering kan het zomaar weer anders zijn. Het objectief verdeelmodel op basis waarvan het 
budget in de jeugdzorg wordt verdeeld pakt bovendien voor Barendrecht niet gunstig uit. Het keuzeboek voor 



het sociaal domein dat het college aan de raad heeft aangeboden en dat inzicht geeft in de kosten en 
onderliggende activiteiten gaan wij bestuderen stuk dat serieus moet worden bestudeerd.  Het laatste wat ik 
over het sociaal domein wil zeggen is dat wij ons zorgen maken over de zware werkbelasting van de vele 
mantelzorgers in Barendrecht. Het CDA heeft grote moeite met het voorstel van het college om de 
mantelzorgwaardering af te ramen van 152.000 met 80.500 euro met als enig argument dat slechts weinige 
mantelzorgers de waardering van 75 euro aanvragen.  Met naar schatting 1000 mantelzorgers in Barendrecht 
die intensieve zorg verlenen en  die zich zwaar belast voelen ( cijfers van Mezzo/CBS )  geeft  aframing van de 
mantelzorgwaardering een slecht gevoel bij onze fractie.  Wij vinden dat het hele bedrag op een of andere wijze 
ten goede moet komen aan de mantelzorgers in Barendrecht. Hiertoe dient het CDA namens de coalitie de 
motie “meer waardering voor de Barendrechtse mantelzorger” in samen met het amendement, eveneens 
namens de coalitie dat onlosmakelijk verbonden is met deze motie. 

Het laatste bestuurlijke hoofddossier in mijn bijdrage is de duurzame energietransitie. Het CDA constateert in 
dit kader dat duurzaam bouwen in Barendrecht meer concrete vormen aanneemt. Zo wordt in de gebiedsvisie 
voor de wijk Buitenoord uitgesproken dat deze wijk een proeftuin wordt voor duurzaamheid en dat er wordt 
toegewerkt naar een aardgasloze wijk. De nieuwbouw aan de Botter biedt een kans om in dit opzicht een 
voorbeeld te geven op het gebied van duurzaamheid. In de Voorjaarsnota 2018-2021 is alleen voor 2018 een 
budget opgenomen. Naar de mening van het CDA dient er structureel geld beschikbaar te zijn voor de 
voortgang van de duurzame energietransitie om de doelstelling een co2 neutraal Barendrecht in 2030 te 
bereiken. Om die reden dienen wij namens de coalitie de  Motie Voorjaarsnota 2018 en 1e Tussenrapportage 
2017 Barendrecht “Duurzame energietransitie” in.  

Tot zover de hoofddossiers en dan ga ik nu naar het wensenlijstje   

Als wij als kijken naar het wensenlijstje  dat in de vjn staat dan is het CDA hier positief over.  Ik wil er een 
aantal zaken uitlichten.  

-Het CDA steunt het voorstel om de kosten van een strategisch veiligheidsadviseur in de begroting van 2018 op 
te nemen. Wij vinden wel dat financiering voor eventuele verdere jaren binnen Bar verband moeten 
plaatsvinden.  

-Het evenementenbudget en cultuureducatie verdient alle aandacht omdat cultuur een middel is om 
eenzaamheid te bestrijden.   

-Wij staan als achter de organisatie van een Veteranendag want mede dankzij hen genieten wij van onze 
vrijheid.  

-Ook de Stichting Doorkomst Roparun dragen wij een warm hart toe.  

-Wat het evenemententerrein Riederpark betreft is het CDA van mening dat hier kleinschalige evenementen 
kunnen worden georganiseerd.  Alternatieven voor het Riederpark  in Carnisselande zijn ook bespreekbaar voor 
ons.  

Het laatste wat ik nog wil zeggen over het wensenlijstje gaat over het minimabeleid.   In het coalitieakkoord 
staat dat op jaarbasis extra 137.000 euro wordt uitgetrokken voor de minima, o.a. gericht op het openbaar 
vervoer. De wethouder heeft mij ook nog eens persoonlijk toegezegd dat er na het zomerreces een voorstel 
komt waarin de bijzondere bijstand wordt gewijzigd op dit punt. Wij vinden dit als CDA een heel belangrijk 
punt. 

De toekomst Terug naar de toekomst. Deze coalitie heeft nog relatief kort te gaan. Wij kunnen natuurlijk niets 
zeggen over het politieke landschap na de verkiezingen van 21 maart 2018. Rondom en na de verkiezingen 
kunnen zaken stil komen te liggen of vertraging oplopen. Wij als fractie vinden dat in ieder een paar dingen 
gewoon door moeten gaan omdat ze extra urgent zijn.   

Ik noem hierbij de parkeerregulerende maatregelen bij het NS station die hard nodig zijn en het 
klimaatprobleem in de schoolgebouwen waar honderden leerlingen en docenten in Barendrecht dagelijks veel 
last van hebben.  

Het CDA is zeer benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek naar verbetering van het klimaat in de 
schoolgebouwen en hoe de  kosten hiervoor door de partijen worden gedragen. Ik verwijs hiervoor naar het 
stuk met als titel “frisse scholen” dat wethouder Luijendijk heeft geschreven in de Schakel van 22 juni jl.  

 

 


