EENHEID IN
VERSCHEIDENHEID
Coalitieakkoord 2018-2022

Inleiding
Wij hebben besloten de handen ineen te slaan
en een samenwerking voor de komende vier jaar
aan te gaan. Hoe wij dat gaan doen hebben we
voor u beschreven in dit coalitieakkoord. De
basis van onze samenwerking is het belang
van de Barendrechtse samenleving.
Omdat wij ruimte willen laten voor u als inwoner,
bedrijf, maatschappelijke partner en raad in
Barendrecht hebben wij een coalitieakkoord
opgesteld dat wij samen met u verder gaan invullen.
Op deze manier maken we samen een collegeprogramma voor Barendrecht voor de komende
jaren.
Leeswijzer
Ons coalitieakkoord start met de kernboodschap
van onze samenwerking. Hierin benoemen we
onze waarden voor de komende vier jaar. Daarna
beschrijven wij de bestuursstijl die wij de komende
periode laten zien. Wij lichten toe hoe we Barendrecht gaan besturen.
Voor de komende jaren zien wij enkele uitdagingen
op ons af komen. Deze uitdagingen zijn van grote
invloed op de besluiten die in de komende vier jaar
genomen moeten worden. Vervolgens benoemen we
wat we in de komende vier jaar willen bereiken. Dit
geven we als opdracht mee aan het nieuwe college.
De komende vier jaar gaan we voor u aan de slag.
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Vertrouwen en respect voor elkaar
De eenheid in verscheidenheid kunnen wij alleen waarmaken
als we respectvol omgaan met elkaars mening. Wij luisteren
naar elkaar in open en respectvolle gesprekken en
debatten. Wij zullen het niet altijd met elkaar eens zijn,
maar gaan daarbij op zoek naar oplossingen.
Wij hebben vertrouwen in onze samenwerking. Onze
partijen hebben elkaar gevonden door dit vertrouwen.
Dat geeft ons de mogelijkheid om echt de verbinding met
elkaar te maken. Dit vertrouwen hebben we ook in de
inwoners van Barendrecht. Dit is de basis voor het
gesprek dat we met u voeren.

Positief naar de toekomst
Wij kijken positief naar de toekomst. Samen met u bouwen
wij aan een toekomstbestendig en duurzaam Barendrecht.
Voor de komende periode betekent dat een grote inspanning
voor onze gemeente. We gaan deze uitdaging echter graag

aan. Wij willen een gemeente doorgeven waar ook de komende generaties net zo trots op kunnen zijn als wij. Barendrecht
blijft ook in de toekomst een zelfstandige gemeente.

Transparante verantwoording
Wij zijn een transparant bestuur. Wij leggen daarom in
openheid verantwoording af over ons beleid. Dit doen we
in de raadzaal en op andere plekken in de gemeente.

Wat ons drijft...
Trots

De samenleving dienend

Barendrecht is een prettige gemeente om te wonen, te
werken en te ondernemen. Dat is voor velen van u zo. U bent
trots inwoner te zijn van Barendrecht. Dat zijn wij ook.
U geniet van het groen en van de voorzieningen die
Barendrecht biedt. Wij zien ook veel energie in de
Barendrechtse samenleving die veel vrijwilligers kent.
De betrokkenheid van vele inwoners bij hun straat, buurt
en wijk is voor ons een startpunt in de samenwerking.

De samenwerking tussen onze partijen is er op gericht
een lokaal bestuur te zijn dat de samenleving dienend
is. Wij zijn een benaderbaar bestuur en werken samen met
u, van inwoner tot maatschappelijk partner. Wij gaan graag
in gesprek met u over uw wensen en aandachtspunten.

Eenheid in verscheidenheid
Wij zijn een coalitie van zes partijen. Wij hebben afgesproken
dat we ruimte laten voor de eigen identiteit van de partijen,
maar wel werken vanuit gezamenlijkheid. De kracht van
deze coalitie is dus de eenheid in verscheidenheid. Deze
verscheidenheid zien we ook terug in de Barendrechtse
samenleving. Wij vinden het onze taak de verschillende
achtergronden zo goed mogelijk mee te wegen.
Door onze krachten te bundelen, kunnen wij samen bouwen
aan een Barendrecht waarin mensen met verschillende
achtergronden zich met elkaar verbonden voelen.
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Wij werken op regionaal niveau actief en constructief samen
met andere overheidsorganisaties om de belangen van
Barendrecht zo goed mogelijk te behartigen. Daarnaast investeren wij met een open en transparante houding in de relatie
met de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk. Wij vinden
het belangrijk om op inhoud samen met hen op te trekken,
omdat er op veel dossiers gezamenlijke belangen zijn.

Samen besturen met de gemeenteraad

Samen besturen met onze inwoners

Dit coalitieakkoord, en later dit jaar ons collegeprogramma,
laat ruimte voor inbreng vanuit de gemeenteraad en de
samenleving. Als coalitie willen wij dan ook alle raadsleden
betrekken bij het opstellen van beleid, want wij willen draagvlak in de raad en de samenleving waar wij ons ook open en
transparant over willen verantwoorden.

Wij willen niet alleen inwoners betrekken bij ons beleid,
maar vooral aansluiten én leren van maatschappelijke
initiatieven van inwoners zelf. Steeds meer vormen van
participatie ontstaan, waarbij inwoners een belangrijke rol
vervullen. Wij gaan de wijk in en zijn aanspreekbaar. Wij
betrekken belanghebbenden zorgvuldig in de voorbereiding
bij besluitvorming en zorgen voor een goede terugkoppeling.
Wij betrekken jongeren bij besluitvorming en starten
daarvoor projecten en initiatieven.

Bestuursstijl

Samen besturen met maatschappelijke
partners, ondernemers en in de regio

De samenleving verandert snel en ingrijpend en het is
niet langer vanzelfsprekend dat maatschappelijke vraagstukken via de geijkte paden van de lokale politiek worden
opgelost. U wilt serieus genomen worden door politiek
en overheid. U vraagt dan ook meer invloed op de besluitvorming. De verwachtingen die u heeft van het lokaal
bestuur zijn veranderd. Dit betekent dat wij als raad en
college na moeten denken over onze rol in de Barendrechtse
samenleving. Dit vraagt om een passende bestuursstijl.

Wij willen een bestuursstijl die goede resultaten voor en
met de samenleving oplevert. Als belangrijkste taak zien
wij het samenbrengen van inwoners, bedrijven en instellingen
in een samenleving waarin iedereen kan meedoen. In de
besluitvorming hebben we oog voor de kwetsbare inwoners
die niet of nauwelijks hun stem kunnen laten horen, maar
waar wij wel verantwoordelijk voor zijn. Dit kan alleen slagen
als u actief bent en wij actief contact zoeken met u, op basis
van onderling vertrouwen. Iedereen moet zich thuisvoelen in,
maar ook verantwoordelijk voelen voor Barendrecht.
Om dit te realiseren, zoeken wij samen met u naar nieuwe
vormen waardoor uw initiatieven kunnen bloeien. Voorop
staat dat er geen standaardoplossingen zijn, maar dat er
maatwerk en verscheidenheid geleverd wordt. Als bestuur
geven wij het goede voorbeeld door op een respectvolle
en open wijze met elkaar om te gaan en ruimte te geven
voor een dialoog met u.

06

Bij veel vraagstukken waar wij als gemeente voor staan
zijn veel partijen betrokken. Wij pakken vraagstukken op
vanuit partnerschap samen met inwoners, maatschappelijke
instellingen en ondernemers. Zodat iedereen vanuit zijn
eigen mogelijkheden bijdraagt aan de oplossing van een
vraagstuk. Veel vraagstukken trekken zich niets aan van
geografische grenzen. Zij kennen een eigen schaal voor
aanpak en oplossing. Samenwerking met andere overheden
is dan ook noodzakelijk.

“Iedereen moet zich
thuisvoelen in, maar ook
verantwoordelijk voelen
voor Barendrecht”
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Sociaal domein
In Barendrecht zorgen we voor en met elkaar. De komende
periode krijgen we te maken met een toenemende vergrijzing
van onze inwoners. Wij verwachten dat ouderen en mensen
met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking
zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. Wij
willen dat iedereen zoveel mogelijk in staat wordt gesteld
mee te doen. Een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid draagt daar aan bij.
Mee kunnen doen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Het hebben van een beperking, afname van de mobiliteit
bij het ouder worden, leven rondom de armoedegrens, het
hebben van een taal- of onderwijsachterstand en schuldenproblematiek zijn voorbeelden die er voor kunnen zorgen
dat inwoners in een maatschappelijk isolement terecht
komen. Als meedoen (even) niet lukt, krijgen zij van ons de
ondersteuning die nodig is, door middel van maatwerk en
een integrale aanpak.
Wij doen hierbij een dringend beroep op inwoners zelf ook
om te zien naar hun medemens. We geven daarbij de ruimte
aan burgerinitiatieven. Daarnaast gaan wij inzetten op
preventie en de zorg dichtbij organiseren. We geven de
transformatie in het sociaal domein verder vorm door het
bieden van goede en passende zorg, waarbij we de kosten
beheersbaar houden.

Uitdagingen voor de
komende periode
Voor de komende periode zien wij een aantal grote
uitdagingen. Deze vormen de basis voor de coalitie
en het collegeprogramma. Deze lichten wij in
dit hoofdstuk toe.

“Zorgen voor veilige,
betrouwbare, schone en
zeker ook betaalbare
energie voor iedereen”
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Energietransitie
Een enorme opgave waar we de komende jaren voor staan
is het daadwerkelijk uitvoering geven aan de energietransitie.
Van onze gemeente en samenleving worden grote inspanningen gevraagd om de nationale en internationale afspraken
na te kunnen komen. Gemeenten hebben een actieve regierol
in het behalen van de afgesproken doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent dat wij in samenwerking
met partners en regiogemeenten keuzes maken voor de
toekomstige lokale energie- en warmtevoorziening en
inpassing in de omgevingsvisie. Deze plannen worden
regionaal afgestemd om te zorgen voor veilige, betrouwbare,
schone en zeker ook betaalbare energie voor iedereen.
In goede samenwerking met onze inwoners, maatschappelijke
partners en ondernemers gaan wij de energietransitie
daarom de aankomende jaren versterken en versnellen.

Wonen, leven en bereikbaarheid
Barendrecht is een gemeente waar het wonen als prettig
en rustig ervaren wordt; kleinschalig en met goede voorzieningen. Wij willen deze leefomgeving en voorzieningen
behouden en onderhouden. Dit betekent ook investeren in
nieuwe ontwikkelingen. Een belangrijk thema voor de
komende jaren is de invoering van de Omgevingswet. Dit
betekent dat we het initiatief nemen om inwoners en
organisaties te betrekken bij de voorbereiding van plannen,
beleid of projecten en deze samen met u ontwikkelen.
Daarnaast is de bereikbaarheid van Barendrecht een
belangrijk thema. De doorstroming en verkeersveiligheid
zijn daarbij centrale onderwerpen.
Op het gebied van veiligheid zien we een verschuiving naar
nieuwe vormen van criminaliteit. Dit vraagt in de komende
jaren onze aandacht. Om Barendrecht veilig te houden doen

wij een beroep op burgers, ondernemers en maatschappelijke
partners om initiatief te nemen en verantwoordelijkheid
te tonen.

Wijkgericht werken
Stabiele wijken zijn het fundament van de gemeente Barendrecht. We gaan daarom uit van een wijkgerichte aanpak.
it betekent dat de wijkteams een centrale rol hebben in
onze dienstverlening. Ook in onze bestuursstijl zoeken we
nadrukkelijk de wijken op.
We kunnen zo de kracht van de samenleving optimaal benutten. We betrekken inwoners bij ons beleid. Wij sluiten aan bij,
en leren van, maatschappelijke initiatieven.

Regionale samenwerking
De regionale samenwerking is de komende periode van groot
belang. Het is essentieel om op inhoud samen met elkaar op
te trekken, omdat er op veel dossiers gezamenlijke belangen
spelen. Regionale samenwerking loont als je er in investeert.
We kiezen de samenwerking op basis van de inhoudelijke
speerpunten, die belangrijk zijn voor Barendrecht.

Financiën
We zien dat er de aankomende jaren veel opgaven op de gemeente Barendrecht afkomen. Daardoor is de flexibiliteit van
de begroting, en daarmee de ruimte voor ambities, beperkt.
Voor het maken van plannen voor de toekomst, vraagt dit
creativiteit en het maken van keuzes. Dat kan betekenen dat
we niet alle ambities kunnen waarmaken.

“Wij willen dat iedereen
zoveel mogelijk in staat
wordt gesteld mee
te doen. Een goede
lichamelijke en geestelijke
gezondheid draagt daar
aan bij. ”
EENHEID IN VERSCHEIDENHEID - Coalitieakkoord 2018-2022 / 09

2. Zorgen voor elkaar in Barendrecht

De opdracht aan het
nieuwe college
De geformuleerde uitdagingen en de wensen voor de
komende jaren brengen we onder in zes thema’s. Onder
deze thema’s hebben we de opdrachten aan het nieuwe
college geformuleerd. Dit is de basis voor het collegeprogramma dat we in de aankomende maanden samen
met partners gaan invullen.
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• Maak een plan van aanpak voor gasloze wijken.
•	Onderzoek de geluidsbelasting en luchtkwaliteit in
Barendrecht en formuleer een eventuele aanpak.
• Voorkom CO2-opslag onder Barendrecht.
•	Toets het plaatsen van windmolens aan het door de
raad vastgestelde kader.
•	Realiseer meer elektrische laadpunten bij openbare
voorzieningen. Nieuwe bedrijfsvoertuigen die we
aanschaffen zijn elektrisch.
•	Geef een extra impuls aan de Duurzaamheidskring, onder
andere door een innovatieprijs in het leven te roepen.
•	Handhaaf het principebesluit om de aandelen van
Eneco te verkopen. Maak afspraken over de besteding
van de opbrengst.

•	Ontwikkel de wijkteams verder met als uitgangspunten
laagdrempelige dienstverlening, maatwerk en een
integrale aanpak
•	Verbeter de vroegsignalering door het versterken van
de verbinding tussen de wijkteams, jeugdgezondheidzorg
en onderwijsinstellingen.
•	Waarborg de keuzevrijheid in de zorg en het persoonsgebonden budget.
•	Verbeter de samenwerking en communicatie tussen de
verschillende betrokken partijen en betrek daarbij de
geactualiseerde sociale kaart.
• Ontwikkel een goed functionerende klachtenprocedure.
•	Maak een actieplan voor kwetsbare gezinnen met
minderjarige kinderen in samenwerking met onze
maatschappelijke partners.
•	Maak een actieplan voor de vraagstukken zelfredzaamheid van ouderen en eenzaamheid.
•	Geef extra aandacht aan de begeleiding van
vergunninghouders. Stel maatwerk voor opleiding
en werk centraal.
•	Voer actief armoedebeleid met aandacht voor alle
groepen met een laag besteedbaar inkomen. Verbeter
de communicatie over de bestaande regelingen.
•	Voorkom het verder oplopen van schulden en bied
maatwerkoplossingen op het gebied van schulddienstverlening.

1. Verduurzamen in Barendrecht
•	Pak de energietransitie de komende jaren voortvarend op.
Stimuleer en faciliteer energiebesparingen.
•	Stimuleer het plaatsen van zonnepanelen en onderzoek
de mogelijkheden van zonneparken. Geef het goede voorbeeld door het nog meer plaatsen van zonnepanelen op
de gemeentelijke gebouwen. Neem ook de ontwikkelingen
van andere energiebronnen en voorzieningen op in
de plannen.
•	Stimuleer duurzaam ondernemerschap en duurzame
bedrijventerreinen. Ga in gesprek met bedrijven
over de nieuwe economie. Probeer innovatieve
bedrijven naar Barendrecht te halen. Geef aandacht aan
sociaal ondernemers.
•	Maak werk van de circulaire economie. Stimuleer
afvalscheiding en maak dit beter en eenvoudiger.
Verbeter zo het afvalscheidingspercentage.
•	Bouw in Barendrecht energieneutraal. Ga in gesprek
met woningcorporaties over de herontwikkeling en
verduurzaming van de huidige woningbouw.
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de veiligheidsrisico’s in Barendrecht van activiteiten met
gevaarlijke stoffen.
•	Maak een actieplan voor een integrale aanpak jeugdcriminaliteit met nadruk op preventie.
•	Stel vuurwerkvrije zones in en treed stevig op tegen
vandalisme tijdens oud & nieuw.

4.	Leren, werken en ondernemen in
Barendrecht

•

Versterk en erken het vrijwilligerswerk en mantelzorg
samen met onze maatschappelijke partners.
•	Verbeter de samenwerking voor mensen met verward
gedrag. Realiseer een passend ondersteunings- en
zorgaanbod in nauwe samenwerking met het
Veiligheidshuis.

3.	Wonen, leven en bereikbaar zijn
in Barendrecht
•	Stel in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet
een omgevingsvisie op samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De omgevingsvisie
bevat heldere kaders en geeft ruimte voor initiatieven.
•	Zorg voor een goede verdeling van koop- en
huurwoningen voor alle doelgroepen in Barendrecht.
•	Stimuleer diversiteit in betaalbare huisvesting voor
alle doelgroepen.
•	Realiseer 25% sociale woningvoorraad voor nieuwe
projecten. Bevorder de doorstroming op de woningmarkt.
•	Geef een vervolg aan de bestaande plannen van de
Centrumaanpak.
• Zorg voor beter onderhoud van het openbaar groen.
•	Geef inwoners meer invloed en zeggenschap over hun
leefomgeving.
•	Stimuleer het openbaar vervoer. Onderzoek een
snelle openbaar vervoerverbinding tussen Oost- en
West-Barendrecht.
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•	Stimuleer het gebruik van de fiets en vergroot het
fietsbereik. Breid het aantal doorgaande fietsroutes uit,
zodat we in 2022 gestegen zijn ten opzichte van nu
in de lijst van meest fietsvriendelijke gemeenten
van Nederland.
•	Verbeter onveilige kruispunten, onveilige fietspaden en
slecht wegdek om de fietsveiligheid te vergroten.
•	Neem passende maatregelen om in heel Barendrecht
parkeerproblemen aan te pakken waar dit nog onvoldoende het geval is.
•	Realiseer uitbreiding van, en ruimere bevoegdheden voor,
onze BOA’s.
•	Investeer in de aanpak van ondermijning. Geef een vervolg aan het project ondermijning en volg, en speel actief
in op, regionale en landelijke ontwikkelingen.
•	Stimuleer de inzet van Buurtpreventie in de wijken.
Verbeter de samenwerking tussen de BOA’s, politie en
Buurtpreventie.
•	Versterk wijkgericht werken zodat politie zichtbaarder en
beter bereikbaar is en zet in op meer wijkagenten.
•	Vergroot het aantal locaties met gericht cameratoezicht
(waar mogelijk in gesprek met inwoners).
•	Investeer in het veilig parkeren van fietsen (op het
station, maar ook in winkelcentra) en verbeter de
voorlichting.
•	Investeer extra in risicocommunicatie op het gebied van
(externe) veiligheid, en ontwikkel een overkoepelende
visie, om zo inwoners en bedrijven te informeren over

•	Zorg samen met de scholen voor goede onderwijshuisvesting, met een goede klimaatbeheersing en een
veilige omgeving in en om de scholen.
•	Verbeter op het gebied van werk en inkomen de
zelfstandigheid en een zelfstandig inkomen.
•	Pak misbruik van voorzieningen op het gebied van werk
en inkomen aan.
•	Geef aandacht aan gelijke behandeling op de arbeidsmarkt.
• Geef verder uitvoering aan het VN-verdrag inzake de
rechten van personen met een handicap door de Lokale
Inclusie Agenda voor Barendrecht vorm te geven en uit
te voeren.
• Bied meer ondersteuning aan ondernemers en betrek
ondernemers actief bij ontwikkelingen.
• Verminder de regeldruk voor ondernemers.
• Stimuleer lokale inkoop en geef vervolg aan het
opgestelde actieplan lokale inkoop.
• Stimuleer social return on investment (SROI) bij
aanbestedingen.
• Versterk het vestigingsklimaat in samenwerking met
onze partners, ook regionaal. Verstevig de positie van
de AGF-sector.
• Ga leegstand tegen en stimuleer passende
bestemmingen.
•	Bevorder toekomstbestendigheid en innovatiemogelijkheden van bedrijventerreinen zoals Dierenstein en
BT-Oost. Besteed aandacht aan een goede bereikbaarheid
van bedrijventerreinen.
•	Zorg voor een duurzame aansluiting van het arbeidspotentieel op de arbeidsmarkt door samenwerking van
overheid, onderwijs en ondernemers. Werk nadrukkelijker
regionaal samen.
•	Handhaaf de huidige afspraken rondom de zondagsopenstelling. Neem geen initiatief om de openstelling
van Carnisse Veste en de Middenbaan terug te draaien.
Steun geen voorstellen voor verdere uitbreiding van de
zondagsopenstelling voor het afvalaanbiedstation en
andere gemeentelijke diensten.
•	Evalueer in 2019 Swim2Play en maak een voorstel
voor het vervolg om de waterveiligheid van basisschoolkinderen verder te vergroten.
•	Geef uitvoering aan de motie natuur- en milieueducatie
op scholen.

5. Ontspannen in Barendrecht
• Maak het oude dorp aantrekkelijker en uitnodigender.
•	Ontwikkel het natuurgebied in de Zuidpolder verder in
goede samenspraak met de huidige eigenaren, agrarische
ondernemers en andere stakeholders met als uitgangspunt dat er geen nieuwe bebouwing plaatsvindt.
•	Behoud en zorg voor het toegankelijk houden van de
goede sportvoorzieningen.
• Stimuleer jong en oud om te sporten.
•	Geef aandacht aan vrijwilligers van verenigingen en maatschappelijke organisaties.
• Realiseer een nieuwe accommodatie voor ’t Trefpunt.
•	Behoud de goede culturele voorzieningen met aandacht
voor vraaggerichte activiteiten.
• Ondersteun lokale initiatieven op het gebied van cultuur.
• Investeer in cultuureducatie voor de jeugd (o.a. via
scholen).
•	Ondersteun en stimuleer samenwerking tussen scholen,
sportverenigingen en culturele instellingen.
•	Behoud goede speelvoorzieningen en zorg dat deze voldoen aan de behoeften per wijk of buurt.
•	Stel een meerjarige evenementenkalender op voor een
goede spreiding van evenementen door heel Barendrecht.
•	Vereenvoudig het organiseren van evenementen.
Respecteer de bestaande regelgeving op het gebied van
zondagsrust.
•	Zorg voor een goede bezetting en multifunctioneel
gebruik van gemeentelijke gebouwen met een maatschappelijke functie (o.a. bibliotheek Carnisselande).
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Vervolg: van
coalitieakkoord naar
collegeprogramma
Voorliggend coalitieakkoord wordt de komende maanden
uitgewerkt in een collegeprogramma. Hierin vertalen wij
de opgenomen acties en opdrachten naar concrete
doelstellingen. Wij gaan hierover uitgebreid in gesprek
met u.

•	Stimuleer bescherming van onze lokale historie en
monumenten.
•	Onderzoek hoe het Doormanplein meer ruimte kan bieden
aan evenementen.

De financiële consequenties van het coalitieakkoord en
het collegeprogramma werken wij de komende maanden
verder uit in de begroting 2019 en de meerjarenbegroting
2020-2022.

•	Verbeter de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking
en ga aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport
“Evaluatie Barendrecht in de BAR-samenwerking”
van Berenschot.
• Geef een vervolg aan de visie op “Meedoen”.

6.	Financiën en de organisatie van
Barendrecht
•	Blijf een financieel gezonde gemeente die doelmatig
omgaat met beschikbare middelen.
•	Maak een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting als basis van het financieel beleid.
•	Streef naar een weerstandsvermogen van 2.0, met een
minimum van 1.4.
•	Verhoog de gemeentelijke lasten met niet meer dan het
inflatiepercentage.
•	Leg open en transparant verantwoording af over het
gevoerde financiële beleid.
•	Besteed gelabelde gelden aan de doelen waarvoor deze
bestemd zijn.
•	Maak gebruik van alternatieve financieringsbronnen en
benut (Europese) subsidies maximaal.
•	Speel in de dienstverlening snel en beter in op de
behoefte en het gedrag in de samenleving.
•	Verbeter waar mogelijk de moderne digitale
dienstverlening.
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Het college van B&W
wordt gevormd door

Burgemeester Van Belzen
• Algemeen bestuurlijke aangelegenheden
• Openbare orde en veiligheid
• Intergemeentelijke samenwerking
• Internationale betrekkingen
• Kabinetszaken
• Communicatie
• Evenementen
Wethouder Luijendijk
• Onderwijs (onderwijshuisvesting, onderwijsachterstanden,
kinderopvang, volwasseneducatie)
• Ruimtelijke ontwikkeling (ruimtelijke ordening, WABO
vergunningverlening, vrije tijd en recreatie)
• Verkeer en Vervoer
• Projecten: Samenwerking Onderwijs & Bedrijfsleven,
Stationsgebied, Zuidpolder
Wethouder Proos
• Economische zaken (incl. ontwikkeling bedrijventerreinen)
• Wonen
• Omgevingswet
• Monumentenzorg
• Project Trefpunt/Baerne

Onderhandelaars
coalitieakkoord

Wethouder Roopram
• Welzijn (Wmo, Jeugdzorg, volksgezondheid, GGD)
• Jeugd en jongeren
• Wijkteams
• Projecten: Revitalisering oude dorpskern, nieuwbouw
scholen, Marjoleinlaan

Peter Luijendijk (CDA)
		

Matthijs van der Welle (VVD)

Wethouder de Jonge
• Burger- en overheidsparticipatie en wijkgericht werken
• Duurzame gemeente (duurzaamheid, energie, milieu,
windmolens)
• Cultuur
• Project Nieuw Reijerwaard

Leendert Mijnders (SGP-CU)

Reshma Roopram (PvdA)

Wethouder Bults
• Financiën (financiën, gemeentebelastingen, nutsbedrijven,
subsidies, grondbedrijf en –exploitaties)
• Sociale zaken (participatiewet, minima)
• Vluchtelingen
• Sport
• Project Centrumaanpak

					

Arie Kooijman (GroenLinks)

Marcel van Prehn (D66)

Wethouder Schaap
• Bedrijfsvoering en dienstverlening (incl. BAR-organisatie)
• Openbare werken (beheer buitenruimte, afval, watergangen
en rioolbeheer)
• Vastgoed & Accommodaties
• Toezicht en Handhaving
• Projecten: Botterlocatie, Stationstuin
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