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Geachte College, Raad en Barendrechters, 

 

Voorzitter,  

Vandaag geven wij als Raad onze mening over de VJN 2016-2019. De VJN is bedoeld om als Raad het 

College een richting mee te geven om tot uitwerking van de programmabegroting dit najaar te komen. 

Was vorig jaar niets duidelijk in de beleidsarme voorjaarsnota,  nu zijn er veel beleidsvoorstellen waaruit 

de raad uiteindelijk moet gaan kiezen. Durft dit college zelf geen keuzes te maken?  Als wij het financieel 

meerjarenperspectief analyseren valt op dat de ambitie van dit college voornamelijk zit in verbouwen, 

parkeerplaatsen, wegen en niet te vergeten de procesbegeleider centrum Carnisse. Een ambitie met 

investeringen in stenen van meer dan €9.500.000,00. Het enige wat in het sociaal domein gedaan wordt 

is de ambitie om een  bruisend cultureel centrum te creëren, de buurtbus (een initiatief van PvdA) en laten 

wij het onderhoud van speelgelegenheden hierbij betrekken. Dan kom je uit op een bedrag van 

€3.900.000,00. Wij praten dus over een verschil van bijna €6.000.000,00! (Hoe verhoudt dit zich tot de 

rijksbijdrage?) Tijdens de behandeling van de  jaarrekening werd een motie GL/Pvda/CDA  verworpen 

waarbij €500.000,00 zou worden toegevoegd aan minimabeleid. Voor de PvdA een goede test om te zien 

of dit college en deze raad een sociaal hart hebben en voorkeur geven aan het investeren in steen, of in 

mensen. Als klap op de vuurpijl is een brief toegevoegd met bezuinigingsvoorstellen. Weet u uit welk 

domein deze voorstellen met name komen? U raadt het vast al…het sociaal domein:  schoolbeleiding 

€90.000,00 en kinderopvang, peuterspeelplaatswerk €80.000,00. Notabene de bestaande praktijk van 

preventieve aanpak wordt hier geraakt.  

Vanavond zijn wij hier bij elkaar gekomen als Raad om te kiezen. Vooruitgang, solidariteit en 

bestaanszekerheid. Daar gaat het om voor de PvdA. Daarop hebben wij de toekomstplannen van het 

college EVB/VVD/D66 – de voorjaarsnota – beoordeeld. Het is niet alleen maar kiezen, maar ook het 

besef dat wij  ons geld maar een keer uitgeven. 

Dit is een mooi bruggetje naar de 7 uitgangspunten voor het samenstellen van de begroting 2016. De 

PvdA wil zich beperken tot 2 van die punten. Te beginnen bij punt 2: De meicirculaire was al voor de 

behandeling van de voorjaarsnota in de commissie bekend. Juist de meicirculaire heeft  belangrijke 

informatie over de voortgang van dit jaar en toch kiest dit college ervoor  de behandeling en verwerking 

van de cijfers pas in het najaar in de begroting te betrekken. Wat ons betreft veel te laat, cijfers en 

gegevens die vanuit het rijk komen dienen direct worden meegenomen in ons huishoudboekje. Het is 

kwalijk te noemen dat de PvdA meerdere malen moest vragen om de €2000.000,00 aan tekorten te 

verwerken in het financieel meerjarenperspectief…over financieel solide beleid gesproken.  

 

 

 

 



 

 PvdA Voorjaarsnota 2016-2019   2 

 

 

En dan een ander opvallend uitgangspunt, punt 5: Het college wil dat eventuele bezuinigingen in het 

sociaal domein ( 3D’s) binnen dit domein worden opgevangen. U geeft wel aan dat eventuele tegenvallers  

door de reserve positie goed kunnen worden opgevangen. Dat onderschrijven wij, maar de zinsnede  

zouden wij graag anders zien. Laten wij voorop stellen dat de PvdA  nog steeds  nog steeds de visie op 

het sociaal domein onderschrijft, van verzorgingsstaat naar meer eigen verantwoordelijkheid en 

participatiesamenleving. Echter is de kwaliteit van de zorg leidend. De kans dat een Barendrechter met 

een zorgvraag tussen wal en schip raakt is aanwezig. Is geld dan in deze situatie leidend? Hier is voor de 

PvdA geen discussie mogelijk. Juist in periodes met minder geld verwachten wij visie, daadkracht, binding 

en creativiteit van het college. Solidariteit en hulp aan degenen die het zelf niet of even niet kunnen blijft 

voor de PvdA fractie onvoorwaardelijk ons sociaal democratische uitgangspunt. 

Daarom wil de PvdA het volgende amendement indienen “Bezuinigingen sociaal domein niet 

alleen binnen dit domein opvangen” (2015-022) 

De kans dat zaken mis gaan door veranderingen in de zorgsector is levensgroot. Fouten maken is 

menselijk en wij kunnen van onze ambtenaren niet verwachten dat in zo’n kort tijdbestek, met de 

gigantische korting op de oorspronkelijke budgetten de uitvoering altijd vlekkeloos verloopt. Het opvangen 

van signalen vanuit de samenleving helpt om fouten in de uitvoering te herstellen en/of te verbeteren. Zo 

heeft de PvdA  ook signalen ontvangen over de  duur van een indicatiestelling voor de dagopvang van 

dementerenden, jong en oud. Deze is namelijk meer dan 3 maanden! Vergoeding voor opvang die door 

zorgverleners wordt verleend wordt pas betaald na indicatiestelling. Dit betekent dat de zorgverleners 3 

maanden niet wordt betaald en door deze ontoelaatbaar trage afhandeling financieel in problemen komen.  

 

De PvdA dient daarom de motie “Dagopvang dementerende Barendrechters” in (2015-017)  met als 

doel de indicatietermijn te versnellen en terug te brengen naar hooguit 4 weken. En de vergoeding uit te 

keren volgens de uiteindelijke indicatie met terugwerkende kracht naar moment van opvang. 

 

Het bruisend cultureel centrum “Het Kruispunt”: 

De PvdA is voorstander van een bruisend cultureel centrum. In dit college heeft cultuur gelukkig prioriteit. 

in tegenstelling tot het vorig college. Door cultuur  ontmoeten mensen elkaar en is dit een belangrijke 

verbinding. Het is een vorm van welzijnswerk waardoor mensen zichtbaar worden en ingezet kan worden 

op preventie.  Een bruisend cultureel centrum met als doel  ontmoeten en verbinden ondersteunen wij van 

harte. Echter het ontbreekt aan concrete kostendekkende plannen en kandidaat huurders om deze 

ambitie te realiseren. Het theater  voorziet in een belangrijke kernwaarde in het cultureel klimaat in 

Barendrecht , geniet landelijk aanzien vanwege de uitstekende ambiance en het aanwezige voorzieningen 

niveau. Het is ongewenst deze kwaliteiten verloren te doen gaan door het wijzigen van de basisfuncties 

van het theater zoals het theater, café,  foyer en ondersteunende ruimten. Een samenhangend geheel 

tussen deze voorzieningen is wenselijk met als doel dat alle beschikbare ruimte door culturele en 

maatschappelijke instellingen maximaal wordt benut. De inpassing van de bibliotheek in het complex moet 

mogelijk zijn zonder grote investeringen. 
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Daarom dient de PvdA de motie “Bruisend Cultureel Centrum Het Kruispunt” in. (2015- 014) 

 

Openstellen onderdoorgang A29 Harmonielaan  

Zoals wij eerder in ons betoog meldden: Geld kun je maar 1 keer uitgeven. De ambitie van dit college om 
de onderdoorgang A29 openstellen, prachtig! maar kost €3.500.000,00! Is dit het juiste moment om  hier 
in de investeren??? Nee, niet nu en niet voor dat bedrag.  

De openstelling van de onderdoorgang heeft aanzienlijke verkeerstechnische en financiële  gevolgen. De 
verkeerssituatie in Barendrecht verslechtert met alle voorgestelde maatregelen door aanzuigende werking 
op sluipverkeer van voornamelijk buiten Barendrecht, zo lijkt het. Door ongewenst sluipverkeer is sprake 
van toenemende verkeersdruk, geluidoverlast, en fijnstof welke zich verplaatsen naar andere locaties. 
 
De PvdA verzoekt daarom de onderdoorgang van de A29 ter hoogte van de Harmonielaan open te stellen 
voor een proefperiode van 1 jaar buiten de in Barendrecht geldende spitstijden van 10:00 tot en met 16:00 
uur en 19:00 tot 4:00 uur. 
De effecten van deze proef gedurende dat proefjaar te monitoren en in kaart te brengen. 
Na een jaar in de raad een besluit te nemen over een permanente openstelling buiten de spitstijden.  
 
Dit is allemaal verwoord in de motie “proefopenstelling onderdoorgang A29” (2015- 011) 

 

Terug naar het sociale domein… 

 

PvdA Barendrecht  wil inzetten op een samenleving waar we vooruitgang mogelijk maken en voor elkaar 
opkomen. Juist nu dat nodig is! De PvdA wil een samenleving waarin mensen kansen krijgen om het 
beste uit zichzelf te halen. Wij willen ons vandaag beperken tot twee onderwerpen: armoede onder 
huizenbezitters en discriminatie op de arbeidsmarkt. 

Door de economische crisis  ondervinden huiseigenaren vermogensverlies, hebben zij te maken met  
hypotheekschulden , waardedaling huizen en  hebben geen betalingscapaciteit. Door opeenstapeling van 
maatregelen  is het voor bijstandsgerechtigden, en andere uitkeringsgerechtigden financieel zwaar;  
Er kan mogelijkheid worden geboden om gemeentelijke lasten, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing, 
onroerend zaakbelasting, en hondenbelasting  automatisch kwijt te schelden; 
 
De PvdA verzoekt de onroerend zaakbelasting (OZB) automatisch kwijt te schelden. In Albrandswaard is 
dit al mogelijk. Wij willen dat mogelijkheden worden benut om afwijkende regels op te stellen voor  het  
kwijtschelden van gemeentelijke lasten  bij een inkomen van maximaal 110%  van het minimum inkomen 
om sociaal zwakkeren en kwetsbaren te ontzien en te ondersteunen.  
 
De PvdA dient bij deze de motie “automatische kwijtschelding OZB minima” in. (2015-015) 
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Bewustwording discriminatie op de arbeidsmarkt 

Als het gaat om de bewustwording rond discriminatie op de arbeidsmarkt is dat ook in de gemeente 

Barendrecht hard nodig. Het college verwijst naar de afschaffing van wet samen in 2004 en stelt ook dat 

de bewustwording rond discriminatie op de arbeidsmarkt al bereikt is. Dit onderwerp is meer dan ooit 

actueel in de tweede kamer en ook in gemeenten. 

Wat de PvdA betreft is bewustwording van discriminatie op de arbeidsmarkt in de Barendrechtse 

gemeente een eerste stap. Niet alleen allochtonen maar ook ouderen, jongeren, mensen met een 

beperking, bepaalde seksuele geaardheid of geloofsovertuiging, ondervinden  nog steeds 

ongerechtvaardigde belemmeringen bij het vinden van werk,zo blijkt uit onderzoek. 

 

In Barendrecht  wonen ruim  10180 allochtonen, meer dan de helft van de Barendrechtse bevolking is 

vrouw. En ruim 20.000 Barendrechters  is 40 jaar of ouder. Gezien de samenstelling van onze 

samenleving en de taken die de participatiewet met zich meebrengt is ook aandacht voor discriminatie op 

de arbeidsmarkt een must.  

Daarom die de PvdA de motie “Bestrijden discriminatie op de arbeidsmarkt” in. (2015-016) 

 

Tot zover de eerste termijn voorzitter. 

 

Reshma Roopram 

Namens de fractie PvdA Barendrecht 


