Algemene beschouwingen SGP/ChristenUnie Begroting 2019 Barendrecht
Beste lezer,
Allereerst wil ik u hartelijk bedanken dat u de tijd neemt om de algemene beschouwingen van de
SGP/ChristenUnie Barendrecht bij de begroting 2019 te lezen.
SGP/ChristenUnie kiest voor politiek vanuit een christelijke levensovertuiging. Het Evangelie roept ons
op Jezus Christus na te volgen en in de politiek te werken vanuit Bijbelse principes. Voor de
SGP/ChristenUnie is het belangrijk om voorstellen en onderwerpen te bezien vanuit wat God ons vanuit
Zijn Woord voorhoudt. Wij geloven dat mensen zijn geschapen door God en dat Hij ons aan elkaar
gegeven heeft om samen te leven. De aarde is van God en Zijn Koninkrijk komt. Hij vraagt ons Hem lief
te hebben boven alles en de naaste als onszelf. Een overheid die handelt naar de normen van de Bijbel
zorgt voor rust en stabiliteit in de samenleving. Vanuit die overtuiging willen wij ons inzetten voor u en
voor Barendrecht.
Voor een aantal actuele onderwerpen wordt in deze algemene beschouwingen onze visie op de
toekomst uiteengezet. SGP/ChristenUnie realiseert zich heel goed dat deze algemene beschouwingen
slechts een momentopname zijn. Niet alles is benoemd en de samenleving verandert snel. Wat echter
niet verandert zijn de Bijbelse waarden en normen, die de tijd kunnen doorstaan. De inhoud van onze
boodschap en de wijze waarop wij hieraan uitvoering willen geven, verandert daarom ook niet:
Christelijk, betrouwbaar en betrokken.
Natuurlijk kunnen wij niet volledig zijn. Mist u een standpunt of heeft u vragen, neem contact met ons
op!
Hartelijke groet,
Leendert Mijnders
Fractievoorzitter SGP/ChristenUnie Barendrecht

Contactgegevens:
De fractie van SGP/ChristenUnie Barendrecht bestaat uit onderstaande drie personen. De raadsleden
worden ondersteund door een steunfractie.
Tsjimmie Klos-de Vries
Martijn van Meppelen Scheppink
Leendert Mijnders

: t.klosdevries@gmail.com
: mcvanmeppelen@mglaw.nl
: lmijnders@gmail.com

Website fractie

: http://barendrecht.sgp-christenunie.nl

Algemene beschouwingen SGP/ChristenUnie Begroting 2019 – meerjarenraming 2020 – 2022
Voorzitter, College, Raad, Beste Barendrechters,
Wat is kenmerkend Barendrechts? Gaat het om sportclubs, om geld, om de buitenruimte? ….
… Kenmerkend van Barendrecht is dat mensen graag iets voor anderen doen!
Afgelopen zaterdag was ik bij Stichting Distinto in Barendrecht, zij begeleiden kinderen met
gedrags- en ontwikkelingsproblemen met als doel het bevorderen van zelfstandigheid.
Het is echt fantastisch om te zien hoe medewerkers en vrijwilligers zich inzetten om ouders die
dat hard nodig hebben te ondersteunen en ontlasten in hun opvoedingstaak.
Barendrecht kent veel verenigingen, vrijwilligers, mensen die graag iets voor anderen willen
betekenen. Dat is niet in geld uit te drukken, dat past niet in verspillingsmeters...
De behandeling van de begroting is een goed moment om terug te gaan naar de basis. Naar
onze drijfveren en de manier waarop wij onze keuzes bepalen.
Voor de SGP/ChristenUnie is het belangrijk om voorstellen te bekijken vanuit Gods Woord. Wij
geloven dat mensen zijn geschapen door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om
samen te leven. Vanuit dit perspectief levert de SGP/ChristenUnie graag haar bijdrage aan deze
begroting.
Het is belangrijk dat we ons als gemeenteraad bewust zijn van onze verantwoordelijkheden,
daarbij hoort een goed ontwikkeld gevoel van urgentie. Wat de SGP/ChristenUnie betreft
zetten we het gemeenschapsgeld alleen in voor kerntaken van de overheid1. Geen geld dus
naar zaken die de Barendrechter prima zelf kan regelen! Dat betekent zoveel mogelijk
verantwoordelijkheden in de samenleving laten of daar terugleggen.
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Een beleid waarin het financiële kader niet bepaald wordt door wensen, maar door noodzaak. En als we dan geld over houden is het zoeken
van investeringen zeker geen overheidstaak!

Voorzitter,
Dit jaar is het nieuwe college aangetreden. Er is een coalitieakkoord2 en er wordt hard gewerkt
aan een collegeprogramma. Met zes partijen vormen we samen een eenheid in
verscheidenheid. We doen dit met vertrouwen en respect voor elkaar! Als SGP/ChristenUnie
fractie zien we uit naar een positieve samenwerking met alle partners en met de gehele raad.
Ruimtelijke kwaliteit
Barendrecht is een groene gemeente, soms iets te groen als we het hebben over ongewenst
groen. De SGP/ChristenUnie vindt een goed onderhouden buiten ruimte belangrijk. Al jaren
pleit onze fractie voor verbetering van onderhoud en beheer van de Buitenruimte …
-

Bij de begroting 2015: Dienen wij de motie onderhoud openbare ruimte in om inzicht
te krijgen in de plekken waar C-niveau onvoldoende bleek en vroeg de
SGP/ChristenUnie om een verbeterplan.

-

Bij de voorjaarsnota 2016: Dienden wij de Motie onderhoud groen, wegen en
speelgelegenheden in.

-

In de begroting 2016: Is als resultaat van onze motie structureel € 130.000,- extra voor
groenonderhoud en € 400.000,- extra voor wegenonderhoud opgenomen.

-

Bij de voorjaarsnota 2017: Dienden wij (samen met VVD) de Motie Snel herstel
Buitenruimte in.

-

En onlangs bij de voorjaarsnota 2019: Dienden wij de Motie Buitenruimte in om snel te
acteren op klachten en te vragen om een structurele verbetering.

Het college heeft dit goed opgepakt, complimenten daarvoor. Als resultaat zien we in deze
begroting nu structureel € 300.000,- extra voor het intensiveren van het groenonderhoud. Hier
zijn we als SGP/ChristenUnie heel blij mee!
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Het akkoord ‘eenheid in verscheidenheid’

Ruimtelijke orde
De ruimtelijke ambities van Barendrecht nemen af. Van actief grondbeleid vindt een
verschuiving plaats naar organische ontwikkeling. De SGP/ChristenUnie is altijd duidelijk
geweest, laten we het huidige (dorpse) karakter van Barendrecht centrum behouden. Er zijn
nog een aantal niet ontwikkelde gronden in Barendrecht (onder andere de gronden die we uit
de OMMIJ hebben overgenomen), De SGP/ChristenUnie vindt het belangrijk dat we actief
kijken hoe we tot gewenste ontwikkelingen kunnen komen.
Kwaliteit van zorg
In Barendrecht is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in gebouwen en infrastructuur. Het is nu
de hoogste tijd te investeren in zorg3. In plaats van stenen stapelen willen wij aandacht voor de
kwaliteit van samenleven4. Vergrijzing, eenzaamheid5, problemen in gezinnen, armoede,
schuldenproblematiek vragen van de gemeente een dienstverlenende en vooral integrale
aanpak waarbij de burger centraal staat. Daarom zijn we blij met het Verbeterplan wijkteams,
dat naast de Transformatie van het Sociaal Domein, tot een verbetering van de dienstverlening
moet leiden. We zien ook met veel belangstelling uit naar de uitkomsten van de aangekondigde
diepgaande analyse van de ontwikkelingen in het Sociaal domein bij de Voorjaarsnota in 20206.
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Bezuinigingen kunnen negatieve effecten hebben. Denk bijvoorbeeld aan het oplopen van wachttijden van de
wijkteams, minder keuzevrijheid, mogelijke toename van crisissituaties, minder mogelijkheden voor preventie,
minder de waardering voor het werk als mantelzorger, mogelijk verdwijnen van het vangnet voor medische
kosten, versobering van schulddienstverlening, sobere re-integratie waardoor de instroom van
uitkeringsgerechtigden zal toenemen, enz.
4
Wat ons betreft is en blijft de kwaliteit leidend en niet alleen het budget.
5
Wij hebben bijzondere aandacht voor dementie en eenzaamheid.
6
Boven aan blz. 31 van de begroting wordt vermeld dat voor 2019 de begroting naar boven is aangepast en
kondigt men aan dat een diepgaande analyse van de ontwikkelingen in het Sociaal domein volgt bij de
Voorjaarsnota in 2020.

Het blijft lastig om grip te krijgen op de uitgaven in het Sociaal domein. Dit komt onder andere
door een toenemend beroep op uitkeringen, “openeinderegelingen” en de zorgplicht van de
gemeente. Bovendien zijn we sterk afhankelijk van (teruglopende) rijksinkomsten. Daarom is
het belangrijk om uitgaven zonder “openeinde karakter” goed te bewaken. Hiervoor geldt het
principe “eerst een plan dan pas structureel geld”7. Voor de Agenda Jeugd8 is er (nog steeds)
geen duidelijk plan/kader. Ook voor Kijk op Welzijn geldt eerst beleid en bezinning op de
relatie9. Voor 2019 is voortzetting de huidige uitgaven akkoord maar er moet eerst een goed
kader komen om de structurele uitgaven voor deze posten te kunnen toekennen. Daarom zijn
wij mede-indiener van het Amendement Agenda jeugd en KOW.
De SGP/ChristenUnie wil ook aandacht vragen voor de toename van kinderen en
alleenstaanden onder de armoedegrens. Hoe groot is, en hoe ontwikkelt deze groep zich in
Barendrecht? Welke mogelijkheden heeft de gemeente om hierop te sturen?
Slechts weinig gemeenten geven in hun armoedebeleid specifiek aandacht aan werkenden,
blijkt uit het rapport “Als werk weinig opbrengt” van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat
geldt naar onze ervaring ook voor Barendrecht. Er wordt te gemakkelijk vanuit gegaan dat
iedereen met een laag inkomen, inclusief de werkenden, wordt geholpen binnen de bestaande
voorzieningen. Om aandacht te vragen voor dit probleem dienen we de motie Werkende
armen in en verzoeken we het College om bij de opstelling van het nieuwe minimabeleid in
2019 specifiek aandacht aan te besteden aan deze groep.
Duurzaamheid
De wereld die God ons heeft toevertrouwd stuit door menselijk toedoen op zijn grenzen.
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Goed voorbeeld is: Transformatie van de Zorg waar we in juli 2018 al een besluit over namen en het Verbeterplan
voor de wijkteams.
8
Voor Jongerenraad kunnen we een uitzondering maken, gezien de eerder aangenomen motie.
9
Met de andere coalitiefracties is hiervoor een verzoek om agendering gedaan aan de agendacommissie!

Het is onze plicht om ons in te zetten voor duurzaamheid, dit betekend het voeren van
langetermijnbeleid waarop gebouwd kan worden. Dit college is daar ook serieus mee bezig en
dat verdient onze complimenten!
Het gaat nog steeds slecht met de afvalscheiding in Barendrecht. Dit heeft twee belangrijke
consequenties, De prijs van restafval stijgt en het milieu wordt onnodig extra belast.
Bewustwording van de noodzaak om afval te scheiden is dus essentieel. Het wordt nu echt de
hoogste tijd dat er snel stappen gezet worden naar een verbeterde afvalinzameling structuur.
Voor de SGP/ChristenUnie zijn daarbij twee zaken belangrijk:
-

Duidelijkheid voor de inwoner. (Welke scheiding verwachten we, hoe werkt het, etc.);

-

Eenvoud (Het moet makkelijk zijn om afval te scheiden).

Jeugd
De SGP/ChristenUnie vindt het belangrijk om blijvend aandacht te besteden aan levendige
voorzieningen voor onze jeugd, dit geldt zeker voor Carnisselande!
Cultuur, recreatie en sport
Onze fractie vindt het belangrijk om te investeren in de breedtesport, beweging is goed voor de
gezondheid. Juist het investeren in de (financiële) zelfredzaamheid van sport en
cultuurinstellingen zorgt voor continuïteit en toekomstbestendigheid. Door minder afhankelijk
te zijn van de overheid ontstaat een verankering in de maatschappij.
Ondernemend Barendrecht
Barendrecht is een ondernemend dorp, Barendrechtse ondernemers creëren al jaren
werkgelegenheid voor inwoners en de regio. De SGP/ChristenUnie kan dit waarderen! De
SGP/ChristenUnie wil Barendrecht aantrekkelijk houden voor ondernemers10!
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Dit betekend onder andere dat we ook aandacht moeten besteden aan SROI (Social Return On Investment)

Graag willen wij als SGP/ChristenUnie innovatieve startups naar Barendrecht trekken, zeker als
deze aansluiten bij ons AGF cluster. Om dit te realiseren vinden we het belangrijk dat de
gemeente actief de samenwerking zoekt met universiteiten en hogescholen in de regio11. Om
de mogelijkheden verder ik kaart te brengen dienden wij de motie Innovatieve Startups in.
Gezond financieel beleid
Bij de voorjaarsnota zagen we al dat er beperkte financiële ruimte is voor nieuwe plannen. Een
duidelijke richtlijn voor de SGP/ChristenUnie is een sluitende meerjarenbegroting waarin
structurele uitgaven worden afgedekt met structurele inkomsten.
Hierbij is het voor de SGP/ChristenUnie belangrijk dat de gemeentelijke lasten behalve een
inflatiecorrectie niet verhoogd worden!
Afsluiting
Voorzitter, ik rond af. We staan als SGP/ChristenUnie voor inzet en aandacht voor de zwakke in
onze samenleving. Hierin hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het lot van
alle Barendrechters. Als SGP/ChristenUnie zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die
we als overheid hebben. Coalitie en oppositie dragen samen de verantwoordelijkheid om het
goede te doen voor de samenleving als geheel. Er is een Bijbelse hoop die ons in beweging zet
om deze verantwoordelijkheid te nemen. Daarin weten wij ons gesteund door het woord dat
God ons gaf. Dit woord wensen wij u allen toe!
Wij wensen als fractie van de SGP/ChristenUnie de raad, het college en de ambtelijke
ondersteuning, wijsheid en Gods zegen toe in het nieuwe politieke jaar!
Barendrecht, 13 november 2018
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Denk aan de mogelijkheden om HBO en Erasmus studenten aan Barendrecht te binden op het gebied van AGF
(dit als mogelijk vervolg op Markt Match)

