Algemene beschouwingen SGP-ChristenUnie Voorjaarsnota 2020 Barendrecht
Beste lezer,
Allereerst wil ik u hartelijk bedanken dat u de tijd neemt om de algemene beschouwingen van de SGPChristenUnie Barendrecht bij de voorjaarsnota 2020 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 SGPChristenUnie 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 Voorjaarsnota 2020
Voorzitter, College, Raad, Beste Barendrechters,
Vanuit de SGP-ChristenUnie willen we onze beschouwing geven op deze Voorjaarsnota aan de
hand van een aantal belangrijke thema’s uit ons verkiezingsprogramma “Samen voor
Barendrecht”. Dit betreft:
-

Veiligheid
Zorg
Buitenruimte
Ondernemers

Veiligheid
Wangedrag moet krachtig aangepakt worden in Barendrecht en de SGP-ChristenUnie vindt
preventie belangrijk. Voorkomen is beter dan genezen! Een veilig Barendrecht voor iedereen
betekent voor ons concreet dat de gemeente zich maximaal inspant voor extra
beschikbaarheid, zichtbaarheid en bereikbaarheid van wijkagenten en andere toezichthouders.
In deze Voorjaarsnota zien we dat terug in de 2e veiligheidspost. Om ervoor te zorgen dat deze
post ook in de toekomst beschikbaar en betaalbaar blijft, is het belangrijk om een betaalbare
ruimte te zoeken in het centrum van Barendrecht. De SGP-ChristenUnie ziet mogelijkheden in
een van de gemeentelijke gebouwen, daarom dienen we de Motie Veiligheidspost Barendrecht
Centrum in.

Vuurwerk/oudejaarsvandalisme moet worden aangepakt. De SGP-ChristenUnie staat voor een
nultolerantie en lik-op-stukbeleid. Op verzoek van de SGP-ChristenUnie worden door de
gemeente de vuurwerk-vrije-zones onder de loep genomen. Om de vuurwerkvrije zone te
handhaven wordt nu structureel 10.000,- beschikbaar gemaakt!

Handhaving en preventie moeten in evenwicht zijn. De gemeente heeft bij preventie een sterk
regisserende rol. De SGP-ChristenUnie heeft grote waardering voor het werk van
buurtpreventie. De gemeente mag daarom niet stoppen met de ondersteuning! De ervaring
leert dat buurtpreventie de betrokkenheid bij de wijk vergroot en de veiligheid in de wijk
verbetert.

SGP-ChristenUnie vraagt keer op keer aandacht voor het terugdringen van fietsendiefstallen.
Wij verwachten dat de gemeente zich blijft inspannen om het aantal fietsendiefstallen verder
terug te dringen. Een maatregel hierin is de verbeterde parkeermogelijkheden voor fietsen
zodat fietsen veilig gestald kunnen worden. Wij vinden het belangrijk dat hiervoor ook geld
beschikbaar wordt gemaakt.

Zorg
SGP-ChristenUnie staat voor een samenleving waarin we oog hebben voor elkaar. Een
samenleving, waarin de overheid er is om te voorkomen dat inwoners tussen wal en schip
terechtkomen. Iedereen doet ertoe en mag meedoen.
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 goed te bewaken en de organisatie zo efficiënt mogelijk in te
richten.

De afgelopen jaren is meerdere keren eenmalig extra geld geïnvesteerd in het sociaal domein1.
Met de structurele investering "fundament Maatschappij" wordt de organisatie duurzaam
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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. De structurele extra investering is geborgd in het zo genoemde "fundament Maatschappij"

geborgd. Deze investeringen zullen moeten zorgen voor efficiencyvoordelen2. Wij vinden het
belangrijk dat het sociaal domein betaalbaar blijft en dienen daarom de Motie Betaalbaarheid
sociaal domein mede in.

Voor de SGP-ChristenUnie gaan mensen vóór financiën! Elke Barendrechter moet de zorg
kunnen krijgen die hij of zij nodig heeft, maar die ook - voor zover dat mogelijk is - past bij zijn
of haar identiteit!
De SGP-ChristenUnie vindt dat ook op het terrein van de volksgezondheid investeren in
preventie loont. In deze voorjaarsnota zien we dat terug door forse investeringen in Preventief
Jeugdbeleid3. En voor het eerst hebben we nu in Barendrecht ook een welzijnskader.

Velen in Nederland leven in eenzaamheid. Eenzaamheid moet zoveel mogelijk voorkomen en
bestreden worden! De SGP-ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat we het akkoord tegen
eenzaamheid opstellen.

De SGP-ChristenUnie wil ook aandacht vragen voor de toename van kinderen en
alleenstaanden onder de armoedegrens. Daarom dienden we de Motie Uitvoering
ondersteuning in natura voor kinderen die opgroeien in armoedeproblematiek4 bij de 1ste
tussenrapportage mede in.
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Om die reden verwachten wij een taakstelling in het sociaal domein
Kijk op Welzijn/Jeugdbeleid: Kow krijgt 35.000 meer subsidie krijgt t.o.v. oorspronkelijk begroot. Hierop zullen zij
hun plannen moeten maken en organisatie op moeten aanpassen. Daarnaast wordt er 150.000 beschikbaar
gesteld voor preventief jeugdbeleid.
4
Kindpakket in Natura: Dit betreft de Klijnsma-gelden. Afgesproken is deze gelden te "isoleren" en specifiek in te
zetten voor waarvoor ze bedoeld zijn. Dit heeft prioriteit en dient daarom in de VJN opgenomen te zijn. In de loop
van 2019 volgt een concreet plan.
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Buitenruimte
Al jaren strijd de SGP-ChristenUnie voor een goed onderhouden buiten ruimte. En voorzitter in
deze coalitie hebben we daarin weer een aantal successen bereikt.
Er wordt sinds dit jaar structureel € 300.000,- extra uitgegeven voor het intensiveren van het
groenonderhoud. Dit betekent concreet dat we van onderhoud op basis van beeldkwaliteit naar
frequentieonderhoud gaan.

SGP-ChristenUnie wil voorkomen dat achterstanden in het onderhoud optreden, die in de
toekomst weer moeten worden ingehaald. Uitstellen van onderhoudswerkzaamheden om
tijdelijk ruimte te creëren in de begroting kunnen wij daarom niet accepteren.
Knelpunten in de buitenruimte ten aanzien van rolstoeltoegankelijkheid moeten worden
aangepakt. Ook vindt de SGP-ChristenUnie het belangrijk dat in Barendrecht veilig en
comfortabel 5kan worden gefietst.

Complimenten hoe de wethouder de aanleg van laadpunten voor elektrische
vervoersmiddelen6 blijft faciliteren, en actief de mogelijkheden onderzoekt voor snellaadpunten.

Het plaatsen van zonnepanelen in natuurgebieden zoals de Zuidpolder zien wij niet zitten en
daarom dienen wij de Motie Prioritering gebieden Zonnepanelen mede in.

Wonen
Er zijn nog een aantal niet ontwikkelde gronden in Barendrecht, De SGP-ChristenUnie vindt het
belangrijk dat we actief kijken hoe we tot gewenste ontwikkelingen kunnen komen waarbij we
oog blijven houden voor het Barendrechtse karakter.
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Dat betekent op een goed wegdek.
Zoals de auto, fiets en scooters.

Wij vinden het belangrijk dat er betaalbare woningen komen voor starters, niet alleen
levensloopbestendige appartementen maar ook gezinswoningen.

Ondernemers
SGP-ChristenUnie wil Barendrecht aantrekkelijk houden voor ondernemers7!
Een goed vestigingsklimaat8 vinden wij belangrijk. Hoe meer ondernemers er in Barendrecht
actief zijn, hoe vitaler de samenleving is. Daarvoor is een toegankelijke en snelwerkende
gemeentelijke organisatie en overzichtelijke regelgeving 9noodzakelijk.

De SGP-ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente een constante dialoog voert met de
lokale bedrijven om in te kunnen spelen op de nieuwe economie10. Innovatie moet worden
gestimuleerd door de gemeente. Graag willen wij als SGP-ChristenUnie innovatieve startups
naar Barendrecht trekken, zeker als deze aansluiten bij ons AGF-cluster. Dit betekent een
nauwe samenwerking met universiteiten en het bedrijfsleven in de regio11 en een actieve rol
voor de gemeente. Om dit mogelijk te maken dienden wij bij de begroting 2019 een motie 12in.
Nu moet de volgende stap worden gezet. Wij verwachten voor de begroting een concreet plan
met de financiële investeringen die daarvoor nodig zijn.

Gezond financieel beleid
De financiële positie van Barendrecht staat onder druk. Dit heeft inmiddels ook zijn weerslag in
de meerjarenraming. Structurele ombuigingen zijn noodzakelijk om tot een sluitende begroting
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Dit betekend onder andere dat we ook aandacht moeten besteden aan SROI (Social Return On Investment)
Nieuwe bedrijven worden door de gemeente ontvangen met een ‘rode loper benadering’, zodat zij snel alle
procedures en processen kunnen doorlopen.
9
Regels, die door de gemeente zijn/worden opgesteld, moeten eenduidig, beschermend en terughoudend zijn.
Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen en te reguleren, niet om ze te belemmeren.
10
We willen toekomstgerichte innovatieve bedrijven aantrekken door een regionaal samenhangend beleid.
11
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)
12
De motie Innovatieve Startups
8

te komen. Het college heeft grondig werk verricht en is met een groot aantal mogelijke posten
gekomen die enerzijds ombuigingen betreffen en anderzijds posten zijn die realistisch ramen
betreffen.

De SGP-ChristenUnie verwacht een realistische begroting hierbij hoort wat ons betreft het
inboeken van (structurele) efficiëntievoordelen en is het geen doel om te streven naar een
overschot13.
Een duidelijke richtlijn voor de SGP-ChristenUnie is een sluitende meerjarenbegroting waarin
structurele uitgaven worden afgedekt met structurele inkomsten. Wat ons betreft mogen
gemeenschappelijke regelingen daar ook aan bijdragen en daarom dienen wij de Motie
Indexering gemeenschappelijke regelingen beperken mede in.
Daarnaast vindt de SGP-ChristenUnie het belangrijk dat alle ambities uit het collegeprogramma
worden meegenomen als kader voor de begroting.

De SGP-ChristenUnie wil bij de begroting keuzes maken welke ambities financieel verantwoord
zijn en welke ombuigingen noodzakelijk zijn, daarom willen we nog geen onderdelen uit de
scenario’s effectueren in deze voorjaarsnota.

De “kaasschaaf” methode is ongewenst en er zijn daadwerkelijke keuzes noodzakelijk!
We willen de Barendrechters ontzien, dit betekent concreet geen lastenverzwaring dus geen
autonome belastingverhogingen (zoals parkeerbelasting en precariobelasting), geen korting op
subsidies aan maatschappelijke partners, maar snijden in eigen vlees en efficiency voordelen
halen. Om deze stap te kunnen maken dienen we het Amendement Voorjaarsnota 202014 in
met in de bijlage het meerjarenperspectief VJN 2020”.
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Mocht er een structureel overschot ontstaan dan zou een lastenverlaging overwogen moeten worden.
We optimaliseren de tussenrapportage, beperken we deze voorjaarsnota op de hoofdlijnen en geven we kaders
mee om tot een taakstellende bezuiniging te komen.
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Afsluiting
Voorzitter, ik rond af. Onze keuzes vandaag zijn de werkelijkheid van morgen. Als bestuur van
Barendrecht is daarin een grote verantwoordelijkheid aan ons toevertrouwd. Er is een Bijbelse
hoop die ons in beweging zet om deze verantwoordelijkheid te nemen. Hierin weten wij ons
gesteund door het kompas dat God ons gaf, Zijn woord. De koers van dat kompas wensen wij u
allen toe!
Weet dat wij als fractie van de SGP-ChristenUnie maar ook velen uit onze achterband, de raad,
het college en de ambtelijke ondersteuning daarbij wijsheid en Gods zegen toewensen!
Barendrecht, 9 juli 2019

