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1. Inleiding

Bij het schrijven van dit verkiezingsprogramma 

beheersen corona, de klimaatcrisis, de 

wooncrisis, de toeslagenaffaire en het afkalvend 

vertrouwen in de politiek en de overheid het 

nieuws.  

 

Volgens de SGP-ChristenUnie gaan deze 

gemeenteraadsverkiezingen over mensen. Over 

u en jou. Over onze ouders, onze kinderen, onze 

kleinkinderen. Over nu, hoe we willen wonen, 

werken, ondernemen en samen leven. Maar ook 

over de toekomst. Bij het zoeken naar 

antwoorden op de uitdagingen van deze tijd 

laten wij ons als christelijke partijen inspireren 

door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over 

mensen, over samenleven en ook over de 

overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende 

boodschap die hoop geeft. Vanuit deze 

overtuiging willen wij zoeken naar antwoorden 

en uitdagingen, waarbij het een gegeven is dat 

de (lokale) overheid niet alle vraagstukken kan 

oplossen.  

 

Met dit besef presenteren we ons 

verkiezingsprogramma. Hierin hebben we 

verwoord wat wij in Barendrecht de komende 4 

jaar willen bereiken.  

 

Wij vinden dat de gemeente vooral als taak 

heeft de samenleving te versterken. Daarom 

moet zij naast haar inwoners, ondernemers, 

maatschappelijke instellingen en verenigingen 

staan. Om te wijzen op de eigen 

verantwoordelijkheid, maar ook om mee te 

denken, te stimuleren en te ondersteunen waar 

dat nodig is. 

We nodigen u uit om ons programma goed door 

te nemen. Op tal van thema’s leest u wat wij 

vinden en waar wij op in willen zetten. Thema’s 

die mensen nu raken in hun dagelijks leven, 

zoals veiligheid, zorg, werk en inkomen en het 

vinden van een leuke betaalbare woning. Maar 

ook het versterken van de Barendrechtse 

economie voor ondernemers, ruimtelijke 

ordening en mobiliteit, kunst, cultuur en sport, 

gezin en een betrokken bestuur komen 

ruimschoots aan bod.  

De SGP-ChristenUnie realiseert zich ook, dat dit 

programma een momentopname is. 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, ondanks alle veranderingen, niet. 

Christelijk, Betrouwbaar, Betrokken. Dat komt 

ook, omdat wij in God, de Schepper van hemel 

en aarde geloven. Die altijd voor ons wil zorgen.  

De SGP-ChristenUnie draagt graag bestuurlijke 

verantwoordelijkheid. Dat hebben wij in de 

afgelopen jaren in meerdere colleges laten zien. 

Ook de komende vier jaar steken we graag de 

handen uit de mouwen.  

Op 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de 

gemeenteraad van Barendrecht. U hebt het als 

inwoner van Barendrecht op die dag voor het 

zeggen. Welke koers moet de gemeente de 

komende 4 jaar varen? Wat verwacht u van ons? 

Wij hopen dat onze inzet in de afgelopen jaren, 

maar ook onze standpunten voor de komende 

jaren u aanspreken.  

Zo ja, stem dan op 16 maart: SGP-ChristenUnie! 
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2. Veiligheid 

Wat willen we bereiken? 

Een veilige woon- en leefomgeving 
Als inwoner van Barendrecht wilt u veilig kunnen 

leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. 

Diefstal, straatroof of inbraken hebben veel 

impact op mensen wanneer dit gebeurt. Maar 

veiligheid gaat ook over overlast, sociale 

onveiligheid, fraude/oplichting, en bewaren van 

de openbare orde. De overheid heeft de plicht 

om inwoners te beschermen en criminaliteit, 

waaronder ondermijning te bestrijden.  

In Barendrecht past géén overlast en asociaal 

gedrag. SGP-ChristenUnie vindt dat het 

gemeentebestuur wangedrag krachtig moet 

aanpakken, maar ook preventief te werk moet 

gaan. Wijk- en jongerenwerk, onderwijs en 

welzijnswerk is van groot belang. Voorkomen is 

beter dan genezen. Met andere woorden: de 

aanpak waar de SGP-ChristenUnie voor staat is: 

hard waar het moet, zacht waar het kan.  

Consequente handhaving 
Veiligheid en het gezag van de overheid staan of 

vallen met handhaving van wet- en regelgeving 

en van waarden en normen. Daarom vindt SGP-

ChristenUnie een consequente handhaving, juist 

met het oog op de veiligheid, belangrijk.  

Burgermeester, politie en justitie hebben daarin 

elk hun eigen taak en moeten zorgen voor goede 

onderlinge samenwerking.  

De SGP-ChristenUnie hecht aan de rol van de 

wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de 

wijk, haar/zijn coördinerende taak naar andere 

agenten en richting de gemeente om problemen 

in de wijk concreet aan te pakken. Van belang is 

dat er voldoende en adequate toezicht- en 

handhavings-capaciteit is bij gemeente, politie 

en andere instanties en dat deze op een 

efficiënte en effectieve wijze wordt ingezet.  

Mensen actief betrekken 
Problemen met de leefbaarheid ervaren mensen 

het meest in de directe woonomgeving. Burgers 

worden daarom in onze visie, als oren en ogen 

van de politie, actief betrokken bij de veiligheid 

op straat, in de wijk en in huis. In de meeste 

Barendrechtse wijken kennen we Whatsapp-

buurtpreventie en dat vindt SGP-ChristenUnie 

uitstekend. De ervaring leert dat dit de 

betrokkenheid bij de wijk vergroot en de 

veiligheid in de wijk verbetert. 

De SGP-ChristenUnie vindt dat het verbeteren 

van de leefbaarheid in de wijken begint. Elke 

buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en 

inwoners moeten betrokken zijn bij het 

formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, 

scholen, politie en woningcorporaties dragen bij 

aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin 

jongeren veilig naar school gaan en ruimte 

hebben om te spelen, waarin ouders met een 

gerust hart wonen, werken en winkelen en 

waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, 

actief kunnen zijn en nog voluit van het leven 

kunnen genieten. 

Onze inzet 

• De gemeente blijft het integraal 
veiligheidsplan hanteren als 
beleidsinstrument. Inwoners worden 
betrokken bij het opstellen van het 
integraal veiligheidsplan 2024-2028 en de 
prioriteiten in hun wijk. 

• De gemeente spant zich maximaal in voor 
extra beschikbaarheid, zichtbaarheid en 
(digitale) bereikbaarheid van wijkagenten 
en andere toezichthouders.  

• Wij zijn voorstander van het behoud van 
de veiligheidsposten in Barendrecht.   

• De kosten van vandalisme worden door de 
gemeente verhaald op de daders. De 
gemeente publiceert regelmatig de 
resultaten hiervan en de omvang van de 
schade ten gevolge van vandalisme door 
middel van een ‘vandalismemeter’. 
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• Het aantal fietsendiefstallen in 
Barendrecht is gelukkig flink gedaald. De 
gekozen aanpak werkt, maar het aantal 
fietsdiefstallen moet nog verder omlaag. 
Nog afgezien van de ergernis die de 
diefstal van fietsen met zich meebrengt, is 
de financiële schade voor betrokkenen 
groot. Fietsendiefstallen hebben 
bovendien een bijzonder negatief effect 
op het fietsgebruik. SGP-ChristenUnie wil 
in de komende periode het aantal 
fietsendiefstallen verder terugdringen. 

• Vuurwerk/oudejaarsvandalisme wordt 
aangepakt: nultolerantiebeleid, lik-op-
stukbeleid. 

• Door de gemeente moet worden 
geëvalueerd of de vuurwerk-vrije-zones 
werken en kunnen worden uitgebreid. 
Verder onderzoekt de gemeente de 
mogelijkheden voor een vuurwerkverbod. 

• Handhaving en preventie moeten in 
evenwicht zijn. De gemeente heeft bij 
preventie een sterk regisserende rol. 
Belangrijke partners zijn onder andere 
welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs, 
gezondheidszorg. 

• Het passend gebruik van mobiel 
cameratoezicht wordt gecontinueerd.  

• Straatroof, drugs dealen op o.a. 
parkeerplaatsen, hennepteelt en 
drugslabs worden consequent en hard 
aangepakt.  

• Het gebruik en het dealen van lachgas 
wordt aangepakt binnen de 
mogelijkheden die er zijn. 

• De politie en jongerenwerkers gaan 
preventief aan de slag met het weren van 
nieuwe populaire drugs zoals 3-MMC.  

• De SGP-ChristenUnie vindt verder, dat  
- de brandweer- en ambulancezorg zo 

lokaal mogelijk moet plaats vinden;  
- de regionalisering van de brandweer 

niet mag leiden tot uitholling van de 
vrijwillige brandweer in Barendrecht; 

- de jeugdbrandweer in een behoefte 
voorziet, onder meer als kweekvijver 
voor de beroeps- en vrijwillige 
brandweer; 

- personen die de inzet van 
brandweer- en 
ambulancemedewerkers hinderen, 
hard moeten worden aangepakt. 
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3. Zorg  

Wat willen we bereiken? 

Zorg voor elkaar 
Bijna iedereen maakt deel uit van één of 

meerdere netwerken van mensen, zoals 

gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, 

de straat en de buurt, via sociale media en 

online netwerken. Tegelijkertijd is er ook sprake 

van individualisme en eenzaamheid en zijn er 

mensen die niet mee kunnen komen. De 

coronacrisis heeft dit nog versterkt. Maar er 

ontstonden in die periode juist ook mooie 

initiatieven, waarin mensen naar elkaar 

omzagen. Er is kracht in de samenleving.  

 

Het is belangrijk dat mensen elkaar helpen en 

voor elkaar zorgen. De gemeente moet passende 

ondersteuning en zorg bieden als inwoners het 

zelf niet meer kunnen. Daar staat de SGP-

ChristenUnie voor: een samenleving waarin het 

oog hebben voor elkaar, het helpen van elkaar 

en het zorgen voor elkaar centraal staat. Een 

samenleving, waarin de overheid er is om te 

voorkomen dat inwoners tussen wal en schip 

terechtkomen. Iedereen doet ertoe en mag 

meedoen, dat betreft jong en oud.  

 

In 2015 zijn zorgvoorzieningen een taak van de 

gemeente geworden. Voorzieningen die nodig 

zijn om onze inwoners die daarop aangewezen 

zijn, voluit te laten participeren of de 

gelegenheid te geven (meer) te participeren.  

Hier gaat in Barendrecht nog niet alles goed. De 

SGP-ChristenUnie pleit ervoor over de 

systeemwereld van de gemeente heen te kijken 

en meer te kijken naar de leefwereld van 

mensen.  

Uitgangspunt van de SGP-ChristenUnie is dat elk 

mens waardevol is. Elk mens verdient het om tot 

ontplooiing te komen, mee te doen, om te 

worden beschermd en om zorg te ontvangen als 

dat nodig is. 

Voorkomen beter dan genezen 

Beleidsuitgangspunten voor de SGP-

ChristenUnie op het terrein van zorg zijn: 

preventie, toegankelijkheid, (persoonlijke) 

zorgbehoefte en maatwerk. 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 op het terrein van de 

volksgezondheid, dat investeren in preventie 

loont. Voorkomen is beter dan genezen. Door te 

investeren in preventie zorgen we ervoor dat 

mensen (langer) gezond blijven. Gezondheid is 

het uitgangspunt. Wij willen dat jongeren 

gezond en vrij van verslaving opgroeien. 

De zorgkosten zullen de komende jaren blijven 

stijgen. De SGP-ChristenUnie zal zich richting de 

Rijksoverheid steeds inzetten voor voldoende 

middelen om de lokale zorgkosten te kunnen 

dekken. 

Gemeente zet actief in op de zorg voor 
kwetsbare mensen  
Zorg voor kwetsbare burgers vraagt van de 

overheid een actieve(re) bijdrage. Dit betekent: 

breng de zorg dichtbij en stel de zorgvraag 

centraal. Als dat laatste gebeurt, spreekt het 

voor zich dat een integrale benadering van de 

zorgbehoefte het beste resultaat biedt. De 

inwoner centraal stellen, betekent eveneens 

individuele keuzevrijheid bij het invullen van de 

zorgvraag. 

Personen met verward gedrag verdienen de 

aandacht, van overheid en inwoners, en 

adequate ondersteuning. Ook mensen die zich 

verliezen in verslaving (en dat kunnen veel 

vormen zijn, zoals alcohol, drugs, gamen) mogen 

rekenen op ondersteuning. Een uitgangspunt dat 

in zijn algemeenheid geldt voor allen die zelf 

onvoldoende in staat zijn regie over hun leven te 

krijgen of te houden. 
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Ouderen in Barendrecht 

Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. 

Wij zien ouderen als volwaardige en krachtige 

mede-burgers. Ouderen verdienen aandacht en 

steun, juist in deze tijd. Veel ouderen 

functioneren prima en weten lang hun weg 

zelfstandig of met hulp te vinden. Maar vaak 

ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten 

een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt 

zo een steeds groter risico. De SGP-ChristenUnie 

zet zich in om eenzaamheid in alle 

leeftijdscategorieën te bestrijden. Wij willen 

generaties verbinden door middel van 

gezamenlijke activiteiten en ontmoeting. 

Vrijwilligers cement van de samenleving 
Er gebeuren op het gebied van zorg veel mooie 

dingen in onze gemeente! Kijk, bijvoorbeeld, 

naar de mantelzorgers die zich inzetten voor hun 

naasten. Zij zijn goud waard! Op hen moeten we 

zuinig zijn! Of die vele vrijwilligers die het 

cement van onze samenleving vormen! Zij zijn 

onmisbaar en verdienen daarom onze steun.  

Daarom wil de SGP-ChristenUnie dat de 

gemeente vrijwilligerswerk faciliteert en het 

vrijwilligers en organisaties niet moeilijker maakt 

door extra regels of beperkingen. Dit geldt voor 

het doen van vrijwilligerswerk naast een 

uitkering, maar ook voor het geven van 

mantelzorg naast een baan en het activeren van 

vluchtelingen door middel van vrijwilligerswerk. 

Onze inzet 

• De gemeente zet zich in voor een snellere 
afhandeling van de WMO-aanvragen en een 
bereikbare overheid. Wij willen dat een 
gemeentelijke Taskforce de mogelijkheden in 
kaart brengt om aanvragen zo ‘lean and 
mean-mogelijk’ te behandelen. 

• Het persoonsgebonden budget blijft mogelijk; 
de gemeente draagt dit actief uit. 

• Bij het scherp krijgen van de ondersteunings- 
en/of zorgvraag en het te bieden antwoord 
daarop, gaat de gemeente uit van een 
integrale aanpak en afweging. Het belang van 
de cliënt staat voorop. 

• Een onafhankelijke ombudsfunctie op 
zorggebied is van groot belang.  

• Voor de eventuele opvang en begeleiding van 
verwarde personen houdt de gemeente 
contact met de GGZ (geestelijke 
gezondheidszorg), politie, ziekenhuizen en 
andere hulpverleners, maakt afspraken met 
hen en zet in op een adequate ondersteuning 
van deze naasten. 

• Mantelzorgondersteuning verdient de volle 
aandacht van de gemeente. Daarmee kan 
overbelasting worden voorkomen. De SGP-
ChristenUnie roept de gemeente op om in te 
zetten op respijtzorg, dagbesteding, 
waardering van de mantelzorger en het 
proactief benaderen van mensen die 
mantelzorger zijn geworden om hen te wijzen 
op ondersteuning. 

• SGP-ChristenUnie zou de 
vrijwilligersorganisaties meer betrokken 
willen hebben bij de vorming van lokaal zorg- 
en welzijnsbeleid. De SGP-ChristenUnie vindt, 
dat bij de inkoop van professionele zorg, de 
samenwerking met informele zorg en 
vrijwilligers tot een voorwaarde moet worden 
gemaakt en dat dit bij de aanbesteding wordt 
beloond. En is er een vernieuwend project, 
waarbij formele en vrijwillige zorgaanbieders 
samenwerken, dan verdient dat steun, in 
woord en daad. 

• Wij willen maximaal ondersteuning bieden 
voor senioren die hun tijd willen besteden 
ten dienste van de samenleving.  

• Zorgvragers moeten langer thuis kunnen 
wonen. De SGP-ChristenUnie ziet ter 
ondersteuning van hen de zgn. Blijverslening. 
Met de Blijverslening kunnen mensen 
aanpassingen aan hun woning financieren, 
waardoor zij langer zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen. 

• Wij zijn voorstander van Barendrecht als  
dementievriendelijke gemeente, zodat 
mensen zolang mogelijk mee kunnen doen in 
de samenleving.  

• Met de woningbouwcorporaties worden 
afspraken gemaakt om woningen geschikt te 
maken voor bewoners met een zware 
zorgbehoefte. 
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• De SGP-ChristenUnie wil onderzoeken of 
periodiek bezoek aan ouderen van 75 jaar en 
ouder een adequaat middel is om 
(verborgen) problemen, zoals 
eenzaamheidsproblematiek op te sporen. 
Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen 
met een zorgvraag een bespreekbaar 
onderwerp, zo nodig maakt de gemeente 
hiervoor gebruik van deskundigheid van 
kerken of andere religieuze organisaties. 

• Velen in Nederland leven in eenzaamheid. Dit 
vraagstuk moet door de gemeente scherper 
in beeld gebracht worden. Eenzaamheid 
moet zoveel mogelijk voorkomen en anders 
bestreden worden! Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van best practices elders.  

• Wijkteams/professionals volgen een training 
om loverboysituaties en gevallen van 
mensenhandel (thuisprostitutie) in de wijk te 
herkennen en maken met de politie 
afspraken over handhaving, melding en 
begeleiding.  

• De openbare ruimte wordt op zo’n manier 
ingericht dat mensen met een beperking zich 
thuis voelen in Barendrecht en zich er 
zelfstandig kunnen redden. 

• De gemeente stelt een toiletnorm op, zodat 
er voldoende beschikbare toiletten aanwezig 
zijn in winkel- en verblijfsgebieden. Om dit te 
bereiken stelt de gemeente ook de toiletten 
in gemeentelijke gebouwen open en overlegt 
met horeca en ondernemers. 

• De gemeente neemt haar 
verantwoordelijkheid voor het, verspreid 
over de wijken, huisvesten van 
statushouders.  

• Activiteiten vanuit de samenleving, die taal 
en (arbeids)participatie van nieuwkomers 
bevorderen, worden omarmd. 

• Het gemeentebestuur maakt, in samenspraak 
met alle betrokkenen, een plan voor een 
snelle en efficiënte integratie van 
statushouders. Daarbij is een drievoudige 
inzet van belang: huisvesting-integratie-
werk/participatie. 
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4. Gezin, jeugd en onderwijs 
   

Wat willen we bereiken? 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Daarom 

staat de SGP-ChristenUnie juist ook voor die 

toekomst door te investeren in onze kinderen en 

jongeren. De SGP-ChristenUnie wil dat kinderen 

zo dicht mogelijk bij huis onderwijs en zorg 

kunnen krijgen, óók zij die extra ondersteuning 

nodig hebben. In Barendrecht is er onderwijs en 

ondersteuning die past bij de cultuur, identiteit 

en achtergrond van het gezin. 

Goede zorg voor kinderen en jongeren 
Voor de SGP-ChristenUnie is het gezin voor 

jongeren de belangrijkste omgeving. Een 

omgeving waarin liefde, stabiliteit en de 

overdracht van waarden centraal staan. Dit is 

niet voor elke jongere de normale situatie: 

Verbroken relaties en problemen in gezinnen 

komen vaak voor, maar ook jongeren die in de 

knoei raken of zitten, kindermishandeling en 

huiselijk geweld. Dit moeten we onder ogen zien 

en een passende oplossing bieden om gezinnen, 

ouders en kinderen optimaal te kunnen laten 

functioneren. Investeren in zorg voor kinderen 

en jongeren is noodzakelijk en de moeite waard.  

 

Preventie en vroegsignalering zijn belangrijk. De 

juiste (jeugd)zorg moet op het juiste moment 

beschikbaar zijn voor ouders en kinderen die het 

nodig hebben. De gemeente Barendrecht zet 

zich in om de wachtlijsten te beperken en de 

extra middelen vanuit het Rijk voor de jeugdzorg 

in te zetten voor de jeugdzorg. 

Voor de SGP-ChristenUnie blijft het gezin van 

grote betekenis, met recht een hoeksteen van 

de samenleving! Investeren in het gezin is naar 

de mening van de SGP-ChristenUnie daarom van 

groot maatschappelijk belang. Daar mag geld 

voor worden vrijgemaakt. 

Onderwijs en zorg pijlers van beleid 
In de ontwikkeling van kinderen en jongeren 

neemt onderwijs een belangrijke plaats in. 

Onderwijs betekent voor hen een plek waar zij 

zich ontwikkelen en waar ze elkaar ontmoeten. 

Daarom zijn zorg en onderwijs voor de SGP-

ChristenUnie twee belangrijke pijlers van beleid. 

Zoals kinderen en jongeren zich thuis goed 

moeten voelen en veilig moeten zijn, zo moeten 

zij zich ook fijn voelen op school. De SGP-

ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. 

Ouders zijn verantwoordelijkheid voor de 

opvoeding van hun kinderen. Zij moeten kunnen 

kiezen voor een school die aansluit bij de eigen 

waarden, identiteit en idealen. 

De onderscheiden onderwijsbesturen zijn 

verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is 

heel belangrijk dat ‘Passend Onderwijs’, 

preventie en jeugdhulp goed op elkaar 

afgestemd worden en dat gezamenlijk datgene 

wordt georganiseerd wat voor die bepaalde 

school nodig is. Zo wordt de professionaliteit van 

scholen en samenwerkingsverbanden benut. 

Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking tussen 

gemeente, onderwijs (primair en voortgezet) en 

vroeg- en voorschoolse voorzieningen. Zeker als 

het gaat om kwetsbare jongeren.  

Aandachtspunten zijn er ook: samenwerking (die 

heel nuttig kan zijn), moet niet leiden tot een 

inbreuk op de autonomie van besturen en de 

identiteit van scholen. Samenwerking is goed; 

samenwerking afdwingen niet. 

Samenwerking tussen onderwijs, overheid en 

arbeidsmarkt is een prima zaak. Dit kan door 

actief de samenwerking te zoeken, maar 

bijvoorbeeld ook doordat de gemeente in haar 

aanbesteding aan plaatselijke aannemers de eis 

stelt dat stageplekken worden mogelijk 

gemaakt.  
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Onze inzet  

• Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een 

integrale aanpak waarin betrokken 

hulpverleningsinstanties nauw 

samenwerken. Daarbij is de aanpak van één 

gezin, één plan, één coördinator/regisseur 

belangrijk. 

• Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op 

prijs, maar vooral op kwaliteit en aansluiting 

bij identiteit. De extra rijksmiddelen voor 

jeugdzorg worden voor jeugdzorg gebruikt. 

• Met professionals uit het veld ontwikkelt de 

gemeente preventief 

(v)echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op 

het laagdrempelig en vrijwillig versterken 

van relaties van alle ouders, maar daarnaast 

ook op tijdige hulp als een scheiding 

onvermijdelijk is. Extra inzet op initiatieven 

waarin ouders andere ouders ondersteunen. 

• Samenwerking tussen onderwijs en 

jeugdzorg wordt gestimuleerd door hen 

bijvoorbeeld arrangementen te laten 

ontwikkelen waardoor zorg dicht bij de 

jongeren wordt georganiseerd (bijv. 

spreekuren op scholen). 

• Ouders worden door de gemeente actief 

gewezen op de mogelijkheid om via een 

persoonsgebonden budget 

identiteitsgebonden of specialistische zorg in 

te kunnen kopen als de gemeente deze zorg 

niet heeft ingekocht. 

• In het kader van preventie en 

vroegsignalering worden de krachten van 

onderwijs, professionals en jeugdzorg 

gebundeld. 

• De gemeente zorgt, samen met de 

zorgpartners, voor continuïteit van zorg en 

ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 

18 jaar worden. 

• In de visie van de SGP-ChristenUnie zet de 

gemeente zich in voor een aanpak van 

kindermishandeling, waarin aandacht is voor 

preventie en voor het versterken van de 

interactie tussen kind, onderwijs, wijkteam 

en Veilig Thuis. 

• De gemeente zet haar inzet op een goede 

aansluiting van het onderwijs, overheid en 

het bedrijfsleven voort. Hierbij is ook veel 

aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- 

en mbo-opleidingen. 

• Kwetsbare jongeren uit het (speciaal) 

onderwijs krijgen een goede begeleiding 

naar een waardevolle plek in onze 

samenleving. 

• De gemeente biedt tienermoeders 

ondersteuning, zorg en begeleiding. 

• De gemeente ondersteunt de werving van 

pleegouders en zorgt voor voldoende 

deskundige ondersteuning. 

• De SGP-ChristenUnie pleit voor voorlichting 

over digi-veiligheid op scholen en aan 

ouders, zodat kinderen bewust en veilig 

leren omgaan met internet en sociale media. 

• Wij vinden dat bedrijven die geld verdienen 

met het moedwillig kapot maken van 

relaties geen reclame-uitingen mogen doen 

in Barendrecht. 

• De SGP-ChristenUnie  wil aandacht voor de 

psychische gezondheid bij kinderen en 

ouders, extra inzet op het voorkomen van 

depressies en suïcide onder jongeren;  

• Vanuit het wijkteam of welzijn komt er in 

samenwerking met het onderwijs extra 

begeleiding voor overbelaste jongeren die 

door een complexe thuissituatie niet of 

weinig naar school gaan. 

• De SGP-ChristenUnie is voorstander van 

jongerenontmoetingsplekken die passen 

binnen de wijk en die zo min mogelijk  

overlast veroorzaken voor omwonenden. 

Daarnaast willen we dat het jongerenwerk 

wordt gestimuleerd (o.a. Blok 0180 en De 

Beuk). 
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5. Werk en inkomen 
 

Wat willen we bereiken?  

Werkloosheid, armoede en schulden hebben 

grote invloed op het welzijn van de mensen en 

op de wijze waarop zij kunnen participeren in 

onze samenleving. Hoewel de SGP-ChristenUnie 

de eigen verantwoordelijkheid van de mensen 

zelf belangrijk vindt, moet de overheid zich 

actief inzetten om de mensen die het moeilijk 

hebben of aan de kant staan weer (meer) in hun 

eigen kracht te zetten. 

Het hebben van werk is belangrijk. Maar niet 

iedereen komt zo maar aan de slag. Daarom is 

een blijvende inzet om mensen aan het werk te 

krijgen belangrijk. Daarnaast zijn er inwoners die 

ondanks een baan het toch in financieel opzicht 

minder hebben. Armoede leidt vaak tot sociale 

problemen, slechtere schoolprestaties en levert 

veel stress op. Voorkomen is beter dan genezen. 

Daarom wordt maximaal ingezet op preventie 

en vroegsignalering. 

Bij de schuldenproblematiek zien we 

vergelijkbare gevolgen. Het levert veel stress op 

en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke 

klachten. De aanpak van schulden moet 

voortvarend worden aangepakt. Om te 

voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook 

schuldeisers en samenleving de gevolgen van 

schulden zich in rap tempo opstapelen, moet de 

gemeente snelle en toegankelijke 

schuldhulpverlening bieden. Ingewikkelde 

bureaucratie moet zoveel mogelijk worden 

vermeden.  

Onze inzet  

Werk 

• De gemeente stimuleert het bedrijfsleven 
om zich samen met het 
(beroeps)onderwijs actief in te zetten 
voor een goede aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. 

• Voor mensen met beperkingen moet het 
vanzelfsprekend zijn dat ook zij de 
mogelijkheid krijgen om hun talenten in 
te zetten, of dat nu betaald of onbetaald 
werk is. De gemeente geeft hier zelf het 
goede voorbeeld en stimuleert bedrijven 
hier ook actief in. 

• Voor nieuwkomers is het voor een goede 
integratie van belang dat zij snel aan de 
slag kunnen. Aan nieuwkomers wordt 
maatwerk geboden om een opleiding te 
volgen, een leerwerktraject te doen of 
stage te lopen. 

• De gemeente neemt, in samenwerking 
met het bedrijfsleven, 
verantwoordelijkheid voor voldoende 
participatiebanen. 

• De gemeente zoekt, in samenwerking met 
het bedrijfsleven, naar kwalitatief goede 
en voldoende beschutte werkplekken. 

• De SGP-ChristenUnie vindt dat de 
gemeente heel zorgvuldig moet zijn als 
het gaat om het vragen van een 
tegenprestatie. Het is belangrijk dat een 
tegenprestatie zoveel mogelijk aansluit bij 
de eigen kennis en talenten van mensen. 
De tegenprestatie mag niet ten koste 
gaan van regulier werk en ook mantelzorg 
geldt als tegenprestatie. 

• De gemeente zet in op projecten van 
vrijwilligers waarbij kwetsbare 
doelgroepen meerjarig worden ingezet bij 
bedrijven en/of maatschappelijk 
organisaties. 

• De gemeente zet zich extra in om mensen 
met psychische klachten aan het 
(vrijwilligers-)werk te krijgen. 
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Inkomen  

• De SGP-ChristenUnie zet zich in voor een 
positief bijstandsbeleid vanuit 
vertrouwen, waarin mensen niet gezien 
worden als een kostenpost, een 
fatsoenlijk inkomen hebben en zelf regie 
houden over hun leven. De gemeente is 
daarin een betrouwbare partner die met 
vertrouwen in mensen, uitgaat van 
mogelijkheden van inwoners en daarin 
niet de regels leidend laat zijn. 

• De gemeente bestempelt mensen niet 
zomaar als fraudeur. De gemeente staat 
daarin dicht bij haar inwoners en helpt bij 
het herstellen van een fout. Wanneer 
mensen bewust  misbruik maken van 
regelingen, fraude plegen of niet willen 
werken, stellen we duidelijk een grens en 
is er geen recht meer op uitkering. 

• De gemeente zet in op vrijstelling van de 
sollicitatieplicht voor alleengaanden met 
jonge kinderen of mensen met een zieke 
partner. Binnen het beleid moet er ruimte 
zijn voor lokale experimenten met 
regelarme bijstand binnen de grenzen van 
de wet en komt er maximale ruimte voor 
alternatieve re-integratietrajecten. 

• Doelgerichte en laagdrempelige 
voorlichting over geld en budgetbeheer 
vindt actief plaats. De SGP-ChristenUnie 
zet zich in voor gratis openbaar vervoer in 
de regio voor mensen met een minimum 
of laag inkomen. 

• De toegang tot preventief budgetbeheer 
voor kwetsbare groepen wordt zo 
laagdrempelig mogelijk gemaakt. 

• De gemeente spreekt met 
woningcorporaties en energieleveranciers 
af dat betalingsachterstanden tijdig 
worden gemeld en er pas tot (dreigen 
met) afsluiting of huisuitzetting wordt 
overgegaan nadat eerst actief hulp is 
aangeboden, zeker bij gezinnen met 
kinderen. De gemeente kijkt ook kritisch 
naar het eigen gedrag als schuldeiser. 

• Aan scholen en (sport)verenigingen wordt 
gevraagd alert te zijn op signalen van 
armoede bij kinderen en deze te melden 
bij het (sociaal) wijkteam. 

• Bij armoedebestrijding stimuleert en 
faciliteert de gemeente initiatieven vanuit 
de samenleving, zoals bijvoorbeeld de 
kledingbank.  

• Bij regelingen voor minima moet de 
gemeente rekening houden met de groep 
die qua inkomen net boven de 
bijstandsnorm zit. 

• De SGP-ChristenUnie is voorstander van 
de Rotterdampas voor inwoners van 
Barendrecht. 

Schulden 

• Na aanmelding moet iemand binnen twee 
weken bij de schuldhulpverlening 
terechtkunnen. 

• Wachttijden worden zoveel mogelijk benut. 
Bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te 
geven, maar ook actief samen te werken met 
partners als Schuldhulpmaatje, 
maatschappelijk werk, de Voedselbank of 
diaconieën. 

• De gemeente maakt als regisseur concrete 
afspraken met deze partners om de hulp te 
stroomlijnen en biedt daarin ondersteuning 
aan. Daarbij wordt het principe van ‘één 
schuldenaar, één regisseur’ gehanteerd. 

• Vrijwilligersorganisaties moeten in het kader 
van de schuldhulpverlening op steun van de 
gemeente rekenen. Dat kan zijn financieel, 
maar ook in praktische zin, in de aansturing 
of in kennisoverdracht. 

• De SGP-ChristenUnie maakt zich hard voor 
kwijtschelding van langdurige gemeentelijke 
geldschulden. 
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6. Kunst, cultuur en sport 
 

Wat willen we bereiken? 

Veel burgers en organisaties houden zich in 

Barendrecht bezig met kunst, cultuur en sport. 

De SGP-ChristenUnie is hier blij mee. Er is in 

Barendrecht veel te doen en voor elk wat wils. 

Activiteiten op het terrein van kunst, cultuur en 

sport moeten vooral voortkomen uit particulier 

initiatief en moeten mogelijk worden gemaakt 

door sponsoring. De gemeente heeft hier slechts 

een stimulerende en ondersteunende rol. 

Deelname aan kunst, cultuur en sport moet voor 

een ieder mogelijk zijn.  

Uitbreiding van de huidige voorzieningen op 

kosten van de gemeente vindt de SGP-

ChristenUnie niet nodig. Bij investeringen in 

voorzieningen voor sport, cultuur en muziek 

moet in ieder geval altijd kritisch worden 

afgewogen in hoeverre dit ten goede komt aan 

de breedte van de bevolking van Barendrecht en 

of sprake is van een goede balans bij de inzet 

van publieke middelen. Daarnaast moet altijd 

worden afgewogen of een voorziening er al 

regionaal is of kan worden voorzien. 

Onze inzet 

• Voor minima maakt de gemeente het 
financieel mogelijk om te sporten en met 
kunst en cultuur bezig te zijn. 

• Zorg en bescherming voor de lokale 
historie, monumenten en cultuur-
historische waarden (Dorpskern, Kleine 
Duiker). 

• Beeldbepalende en monumentale 
gebouwen, waaronder enkele kerken, zijn 
belangrijk voor het karakter van 
Barendrecht.  

• Kunst in de buitenruimte moet 
betekenisvol zijn en een toegevoegde 
waarde hebben. 

• De SGP-ChristenUnie wil dat de gemeente 
het accommodatiebeleid afstemt met 
omliggende gemeenten met als doel 
elkaar niet te beconcurreren maar om 
elkaar te versterken.  

• De SGP-ChristenUnie wil dat er meer 
diversiteit komt in de programmering van 
theater het Kruispunt (van modern tot 
klassiek) en dat er meer rekening wordt 
gehouden met de wensen van de 
Barendrechters.  

• De SGP-ChristenUnie wil dat er plaats 
komt voor meer openbare beweegplekken 
en -routes in de openbare ruimte. In de 
wijken komen naast kinderspeeltoestellen 
ook openbare fitnessapparaten.  

• Alcohol en sport gaan niet samen. Het 
alcoholgebruik in sportkantines tijdens en 
aansluitend aan sportactiviteiten wordt 
ontmoedigd. De SGP-ChristenUnie pleit 
daarom voor een alcoholconvenant tussen 
de gemeente en sportverenigingen. 

• De gemeente zorgt voor voldoende 
speeltuinen; ook voor kinderen met een 
beperking.  

• De SGP-ChristenUnie wil een 
natuurijsbaan in de Zuidpolder. 
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7. Economie 

Wat willen we bereiken? 

Een sterke lokale en regionale economie is een 

randvoorwaarde en een middel om andere 

doelen te realiseren. SGP-ChristenUnie wil dat 

de gemeente blijft werken aan een goed 

vestigingsklimaat voor ondernemers: in 

woongebieden waar zzp-ers actief zijn, op de 

bedrijventerreinen en in de winkelcentra. Het 

zijn immers de ondernemers die zorgen voor 

werk, inkomen en ook niet onbelangrijk: een 

sociaal netwerk. 

Bij de gemeente moet er actief aandacht zijn 

voor de wensen en behoeften van ondernemers, 

zodat zij maximaal worden gefaciliteerd (‘rode 

loper-benadering’, wat kan er wel). Een goede 

inzet van zowel college als bedrijfscontact-

functionaris is hierbij belangrijk, zodat 

ondernemers via één ingang snel en 

laagdrempelig vragen kunnen stellen en 

antwoorden kunnen krijgen.  

De AGF-sector in Barendrecht is belangrijk en 

biedt veel banen. Samen met andere overheden 

en belanghebbenden moet een goede lobby 

voor deze sector worden gevoerd gericht op een 

goede verkeersafwikkeling, het benutten van 

reststromen en verdere innovatie. 

Economie is een belangrijk thema. Ons hele 

westerse samenlevingsmodel is gebaseerd op 

het kapitalistische groeimodel. Vanuit het Bijbels 

perspectief van rentmeesterschap is het onze 

verantwoordelijkheid om de schepping niet te 

laten lijden onder onze drang naar welvaart. We 

willen de wereld beter achterlaten voor de 

toekomstige generaties.  

De economie van de toekomst  
De economie ontwikkelt zich razend snel. Het is 

daarom belangrijk om niet vast te blijven 

houden aan de structuren van het heden en het 

verleden. We moeten op tijd de bakens 

verzetten en nieuwe ontwikkelingen op tal van 

terreinen volgen, zoals bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van slimme technologie, nieuwe 

vormen van duurzame energie. 

Het is belangrijk dat de Barendrechtse economie 

zich vroegtijdig bezint op de nieuwe/innovatieve 

ontwikkelingen en deze nieuwe tijd.  

Tegelijkertijd wordt de economie niet alleen 

globaler, maar ook regionaal. Daarom is het 

belangrijk om regionaal afgestemd beleid te 

hebben, waarmee op deze ontwikkelingen kan 

worden ingespeeld.  

Zorg voor ondernemers  
Zelfstandige ondernemers in het MKB (Midden 

en Kleinbedrijf) hebben een belangrijke rol in 

onze economie. Zij verdienen de steun van de 

gemeentelijke overheid, dat kan door hen te 

faciliteren en goed met hen te communiceren. 

Ook moeten ze voorzien worden van goede en 

aantrekkelijke locaties.   

Regels zijn er om deze bedrijven te beschermen 

en te reguleren, niet om ze te belemmeren. Als 

banken deze MKB-bedrijven niet willen 

financieren, kan crowdfunding een alternatief 

zijn. Daarbij nemen particulieren en bedrijven 

vanuit betrokkenheid of gedeelde waarden de 

financieringsrol van banken over. 

De SGP-ChristenUnie zet in op het verder 

doorontwikkelen van het AGF-cluster in 

Barendrecht en Nieuw-Reijerwaard. Met een 

marktaandeel van 30% van de jaarlijkse export 

van 12,9 miljard is de AGF-cluster belangrijk voor 

onze lokale economie. Veel 

toeleveringsbedrijven hebben spin-off van deze 

sector en in Barendrecht is zij de grootste 

werkgever. Op veranderingen in de markt moet 

de gemeente sturen, zodat de arbeidsplaatsen 

gegarandeerd blijven. De leidende positie kan 

alleen gehandhaafd blijven als de vrijgemaakte 

gronden in Nieuw-Reijerwaard definitief 

ingevuld worden voor het grootbedrijf in de 
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agro-food. Bedrijventerrein-Oost (BT Oost) blijft 

(groten) deels behouden voor de bedrijven in 

het MKB-segment. 

Onderzocht moet worden of een kenniscentrum 

voor AGF-noviteiten met een campus haalbaar is 

en kan bijdragen aan het behoud van de 

koploperspositie.  

Visie op arbeidsmarkt  
Wij willen de lokale economie stimuleren om 

een sociale arbeidsmarkt met werk voor onze 

inwoners te creëren. Daarom verwachten wij 

van onze lokale bedrijven, dat zij hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.  

De nieuwe economie van internetwinkels, 3D-

printen, blockchain en robotisering vraagt om 

een bezinning op arbeid. Er komt een 

verschuiving aan van banen naar 

(maatschappelijke ) taken.  

Het is op lokaal niveau belangrijk om taken gelijk 

te waarderen. Niet alleen betaald werk is 

waardevol. De SGP-ChristenUnie vindt zorg, 

ondersteuning en vrijwilligerswerk even nuttige 

maatschappelijke bijdragen. Deze moeten 

daarom gestimuleerd en gewaardeerd worden.  

Zondagsrust  
Bij lokale economie en een sociale arbeidsmarkt 

hoort ook rust op zijn tijd, of beter gezegd op 

Zijn tijd. God heeft in Zijn wijsheid ons de zegen 

van een collectief rustmoment gegeven, de 

zondag. Een dag om hem te dienen en te rusten 

van al onze arbeid en dat is niet knellend of 

beperkend, want een uitgerust mens produceert 

en functioneert beter.  

Onze inzet 

Sterke lokale economie 

• De gemeente richt zich bij het aantrekken van 

bedrijven op werkgelegenheid, die past bij de 

beroepsbevolking.  

• Ruimtelijke keuzes worden door de 

gemeente gemaakt met oog voor een goede 

balans tussen milieu/ duurzaamheid, 

economie en werkgelegenheid.  

• De gemeente zorgt voor een goede 

communicatie met bedrijven.  

• Het verbeteren van bestaande 

bedrijventerreinen en de aanleg van nieuwe 

bedrijventerreinen vindt duurzaam plaats. Bij 

voorkeur functioneren zij klimaatneutraal. 

• Leegstand willen we zo snel mogelijk 

aanpakken omdat dit kan zorgen voor 

negatieve beeldvorming, verloedering, 

vandalisme en criminaliteit. Gemeente, 

eigenaren en huurders van panden in 

bedrijventerreinen en  winkelgebieden slaan, 

indien leegstandscijfers daar aanleiding toe 

geven, de handen in één om te komen tot 

een succesvolle leegstandsaanpak. 

Economie van de toekomst 

• De gemeente voert een constante dialoog 

met de lokale bedrijven om in te kunnen 

spelen op de nieuwe economie. 

• Innovatie wordt door de gemeente 

gestimuleerd door middel van het 

beschikbaar stellen van fondsen en 

faciliteiten. 

• Toekomstgerichte innovatieve bedrijven 

worden aangetrokken door een regionaal 

samenhangend beleid. 

Zorg voor ondernemers 

• De bedrijfscontactfunctionaris moet zijn rol 

blijven vervullen en continu blijven 

monitoren, zodat bedrijven al hun vragen 

kunnen blijven stellen bij wisselende 

omstandigheden. 

• Nieuwe bedrijven worden door de gemeente 

ontvangen met een ‘rode loper benadering’, 

zodat zij snel alle procedures en processen 

kunnen doorlopen. 

• Bestaande bedrijven worden gekoesterd, en 

alles wordt in het werk gesteld, om deze 

binnen Barendrecht te behouden. 

• De gemeente doet onderzoek naar 

veranderende markten voor een AGF-cluster 

2.0 en faciliteert deze op Dutch Fresh Port. 

• De gemeente heeft goed gepresteerd op 

lokale inkoop en lokale aanbesteding. Wij 

willen dat de gemeente hierop blijft inzetten. 
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• Lokale ondernemers worden door de 

gemeente actief geïnformeerd over 

bijvoorbeeld nieuwe financieringsvormen en 

veiligheidsrisico’s.  

• Regels, die door de gemeente zijn/worden 

opgesteld, moeten éénduidig, beschermend 

en terughoudend zijn. 

• Naast de ontwikkeling van Nieuw Reijerwaard 

wordt ook de vernieuwing en verduurzaming 

op het bestaande BT Oost gestimuleerd. 

Belangrijk is een goede ontsluiting van beide 

locaties (oude en nieuwe), zodat groepage 

geen belemmeringen ondervindt. 

• De ontwikkeling van De Stationstuinen als 

woongebied brengt voor ondernemers 

veranderingen mee. De gemeente spant zich 

maximaal in om voor ondernemers buiten 

het woongebied een gunstig 

ondernemersklimaat te behouden. 

• De gemeente biedt, bijvoorbeeld bij 
inkoop, ruimte voor lokale en regionale 
ondernemers. 

Visie op arbeidsmarkt  

• De gemeente richt zich bij het aantrekken van 

bedrijven op werkgelegenheid voor alle 

opleidingsniveaus. 

• De SGP-ChristenUnie zet in op een goed 

lokaal of regionaal onderwijsaanbod, dat 

aansluit op de arbeidsmarkt. 

Zondagsrust  

• Een collectieve rustdag komt de samenleving 

ten goede. Vanuit onze christelijke 

levensovertuiging is de zondag de daarvoor 

aangewezen dag. 

• De SGP-ChristenUnie wil geen verdere 

uitbreiding van de zondagsopenstelling in 

Barendrecht. Waar dat mogelijk is, is de SGP-

ChristenUnie voor het verder bevorderen van 

de zondagsrust. De SGP-ChristenUnie zet zich 

in voor de bescherming van kleine winkeliers 

en werknemers, die in de problemen komen 

door winkelopenstelling op zondag. 

• De gemeente handhaaft de gemaakte 

afspraken om de zondagsrust tot 12:00 uur te 

borgen.
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8. Energie, duurzaamheid en klimaatadaptatie 

Wat willen we bereiken? 

De wereld staat voor een enorme opgave om de 

aarde leefbaar te houden en klimaatverandering 

een halt toe te roepen. Hoewel veel milieu- en 

klimaatbeleid op Europees, of zelfs op 

wereldniveau wordt gemaakt, vinden wij dat de 

gemeente een belangrijke, niet vrijblijvende rol, 

heeft bij deze opgave.  

Rentmeester-zijn op deze aarde is voor de SGP-

ChristenUnie een Bijbelse opdracht. Voor de 

SGP-ChristenUnie zijn energietransitie en 

duurzaamheid daarom ook prioritaire thema’s 

om Barendrecht klaar te maken voor een 

energieneutrale en klimaatbestendige toekomst. 

De technische, financiële en bestuurlijke opgave, 

die dit met zich meebrengt moeten verbonden 

worden met de sociale opgave en een lokale 

aanpak. Belangrijk is en blijft dat 

woningeigenaren, corporaties, omwonenden, 

ondernemers vroegtijdig worden betrokken.  

De afgelopen periode zijn in Barendrecht goede 

stappen gezet, maar de urgentie is groot. Visies, 

plannen en kanskaarten zijn gemaakt, maar 

papier is geduldig. Het komt nu aan op uitvoeren 

en zo nodig aanpassen van plannen, als 

bijvoorbeeld technische ontwikkelingen en 

innovaties hier aanleiding toegeven.  

Wij willen dat de gemeente:  

- de regie neemt bij lokale vraagstukken 
rondom energietransitie en 
verduurzaming,  

- de voortgang bewaakt en 
- de stappen die worden gezet op het 

terrein van energietransitie en 
duurzaamheid concreet en veel meer 
zichtbaar maakt. 

 

De SGP-ChristenUnie wil ook dat Barendrecht 

voorbereid is op de gevolgen van 

klimaatverandering. Door klimaatverandering 

valt in korte tijd extreem veel regen met 

wateroverlast als gevolg: straten, woningen en 

tunneltjes staan dan regelmatig onder water. 

Ook komen zeer warme periodes steeds vaker 

voor. De komende decennia worden door de 

gemeente miljoenen geïnvesteerd in onderhoud 

en aanleg van wegen. Dit biedt kansen om 

Barendrecht steeds klimaatbestendiger te 

maken. 

 

De gemeente heeft ook een voorbeeldfunctie op 

het gebied van duurzaamheid. Het gemeentelijk 

(inkoop)beleid is daarom duurzaam en eerlijk. 

Daarbij horen dan ook duurzame gebouwen, 

duurzaam materiaalgebruik en duurzame 

mobiliteit.  

Doel is om met een gezamenlijk aanpak 

(gemeente, nutsbedrijven, mede-overheden,  

waterschap, bewoners, ondernemers, et cetera) 

in Barendrecht aan meerdere doelstellingen 

tegelijk te werken: waterberging, verkoeling, 

energietransitie/duurzame energie en duurzaam 

gebruik van grondstoffen. Naast dat Barendrecht 

een duurzame gemeente moet zijn, moet de 

gemeente ook voorbereid zijn op de effecten 

van klimaatverandering, zodat het ook voor 

volgende generaties goed wonen is in 

Barendrecht.  

Onze inzet 

Regie, ondersteuning en voorlichting 

• Een inwoner, bedrijf of organisatie moet 
op één plek terecht kunnen voor zowel 
technisch als financieel advies (o.a. 
beschikbare subsidies, leningen e.d.) om 
zijn woning/pand aan te kunnen passen. 

• De gemeente vergroot de kennis van 
bewoners, ondernemers, maatschappelijk 
organisaties en (sport)clubs over hun 
energiegebruik. Met verschillende 
(wijkgerichte) campagnes en activiteiten 
wordt advies gegeven over 
energiebesparing en het direct 
aanbrengen van energiebesparende 
items. 
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• De SGP-ChristenUnie is voor de inzet van 

energiecoaches die bewoners, ondernemers 

en organisaties begeleiden bij het nemen van 

stappen bij het verduurzamen (isolatie, 

zonnepanelen, inzet warmtepomp e.d.) en 

om subsidiemogelijkheden te benutten. 

• De SGP-ChristenUnie wil dat de gemeente 

samen met de ondernemers inzet op 

energiebesparing bij bedrijven en opwekking 

van duurzame energie. Met bedrijven en 

ondernemers worden onder regie van de 

gemeente energiebesparingsconvenanten 

afgesloten. Door samen te werken, brengen 

bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze 

extra stappen om energie-efficiënt te 

worden. 

• De SGP-ChristenUnie wil dat particuliere 

initiatieven (bijv. energiecoöperaties) door de 

gemeente worden gestimuleerd en praktisch 

en financieel worden ondersteund, zodat 

initiatiefnemers met elkaar kunnen 

investeren in bijvoorbeeld zonne-energie, 

isolatie en/of duurzame warmteoplossingen. 

• De gemeentelijke duurzaamheidslening 

wordt ingezet om bewoners en ondernemers 

bij lokale klimaat- en 

duurzaamheidsinitiatieven te ondersteunen. 

Ook willen wij bekijken op welke wijze we 

zoveel mogelijk middelen/subsidies van 

andere overheden (EU, Rijk) en andere 

instanties aan kunnen trekken. 

Klimaatbestendig inrichten 

• De SGP-ChristenUnie wil dat Barendrecht 
zich meer voorbereidt op 
klimaatverandering en steeds 
klimaatbestendiger is ingericht. Juist bij de 
aanleg en onderhoud van de openbare 
ruimte moet je daar nu keuzes in maken 
door klimaatbestendige oplossingen te 
kiezen, bijvoorbeeld door het vergroten 
van de sponswerking van de openbare 
ruimte (groene parkeerplaatsen) en 
groengebieden.  

• Plekken waar nu al problemen optreden 
worden met prioriteit aangepakt. 

• De gemeente blijft bewoners stimuleren 
om hun tuinen te ontstenen en te 
vergroenen.  

• Wij vinden ook dat commerciële 
partijen/ontwikkelaars, als zij bouwen, 
moeten investeren in een 
klimaatbestendige openbare ruimte. 

Duurzaam materiaalgebruik 

• Duurzaam materiaalgebruik en de 
transitie naar een circulaire 
bouweconomie wordt steeds belangrijker. 
De SGP-ChristenUnie wil dat bij de aanleg 
en onderhoud van wegen, straten, pleinen 
e.d., maar ook bij nieuwbouw zoveel als 
mogelijk, gebruik wordt gemaakt van 
materialen met een lage 
milieukostenindicator (MKI).    
 

Klimaatadaptatie 

• Wij willen dat het huidige ambitieniveau, dat 

gesteld is in het Uitvoeringsprogramma 

Klimaatadaptatie, wordt gehandhaafd.  

Windenergie, toetsingskader is leidend 

• Het is goed dat er wordt gekeken naar de 

mogelijkheden voor windenergie, maar er zijn 

grenzen aan het waar en hoe. De SGP-

ChristenUnie verleent geen medewerking aan 

het plaatsen van windmolens in Barendrecht, 

tenzij het Toetsingskader windenergie (op 

initiatief van de SGP-ChristenUnie vastgesteld 

op 13 oktober 2015 door de gemeenteraad) 

tot andere conclusies leidt.  

Afvalscheiding- en inzameling verder 
verbeteren 

• Wij zijn tevreden met de hogere 

scheidingspercentages, maar deze zullen nog 

verder omhoog moeten. De normen voor 

afvalscheiding worden echter steeds 

strenger. SGP-ChristenUnie streeft daarom 

naar een verdere verbetering van de 

afvalscheiding en -inzameling.  

Geen CO2-opslag 

• Wanneer het dossier CO2-opslag weer 

actueel wordt, en er een poging wordt 

ondernomen deze opslag in het gasveld 

onder Barendrecht te realiseren, zal SGP-

ChristenUnie alles in het werk stellen dit te 

voorkomen.  
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Gemeentelijke voorbeeldfunctie 

• De gemeente zorgt ervoor dat de eigen 

behoefte aan energie duurzaam, binnen 

Nederland, wordt opgewekt. 

• Duurzaamheid pakt de gemeente integraal 

aan en wordt in ieder beleidsstuk waar het 

relevant is meegenomen 

(duurzaamheidstoets).
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9. Wonen, ruimte en mobiliteit

 
Wat willen we bereiken?  

Barendrecht heeft zich de afgelopen jaren 

ontwikkeld tot een aantrekkelijke gemeente. Het 

is er goed wonen en werken. Er zijn tal van 

voorzieningen en Barendrecht is goed ontsloten. 

Aan de ene kant is de grote stad dichtbij en aan 

de andere kant ligt het Nationaal Landschap 

Hoekse Waard.  

Maar Barendrecht ontwikkelt zich verder en er 

liggen genoeg uitdagingen op het gebied van 

wonen, klimaatbestendigheid, energietransitie 

en duurzaamheid, economie en mobiliteit, die 

impact hebben op de beschikbare ruimte en het 

leefklimaat. Voor de SGP-ChristenUnie staat het 

behoud en versterken van het Barendrechtse 

karakter met leefbare wijken voorop. De keuzes, 

die wij maken bij de ruimtelijke vormgeving en 

inrichting van Barendrecht, worden hierdoor 

bepaald.  

Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, 

dat is voor ons allemaal belangrijk. De 

beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas 

niet vanzelfsprekend. 70% van de bestaande 

woningen in Barendrecht is een koopwoning. 

Deze woningen zijn voor veel Barendrechtse 

jongeren/starters door de stijgende 

huizenprijzen echter te duur geworden..  

De SGP-ChristenUnie wil de komende jaren meer 

kansen bieden aan Barendrechtse 

jongeren/starters, zodat zij in Barendrecht hun 

wooncarrière kunnen beginnen. Wij willen dat 

de gemeente een actief en toekomstgericht 

woonbeleid voert, waarbij betaalbare woningen 

ook voor langere tijd betaalbaar en beschikbaar 

blijven voor starters en huishoudens met een 

middeninkomen.  

Bij nieuwbouw willen wij dat een aanzienlijk deel 

van het bouwprogramma betaalbaar wordt 

gebouwd met: 30% sociale woningbouw en 20% 

in het middeldure segment.  

Onze inzet 

Sociale woningen 

• Gelet op de druk op de sociale 
woningvoorraad worden er door de 
woningcorporaties geen sociale woningen 
verkocht of geliberaliseerd. De sociale 
woningvoorraad mag in omvang niet 
afnemen. Woningen blijven zo 
beschikbaar voor woningzoekenden met 
een laag inkomen en kwetsbare groepen 
(o.a. urgente woningzoekenden). 

Middeldure huurwoningen (blijvend) 
bereikbaar voor starters en middeninkomens 

• Bij nieuwbouw van middeldure 
huurwoningen willen wij dat wordt 
vastgelegd, dat de woningen voor een 
langere periode betaalbaar blijven en dat 
deze woningen worden verhuurd aan 
huishoudens met een middeninkomen. 
We willen dat de gemeente onderzoekt 
welke privaatrechtelijke en/of 
publiekrechtelijke mogelijkheden hiervoor 
kunnen worden ingezet. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan verordeningen, het 
gemeentelijk juridisch-planologisch 
instrumentarium en/of afspraken met 
corporaties en/of institutionele beleggers. 
Bij de bouw en het beheer van middeldure 

huurwoningen zien wij in de eerste plaats, 

mede gelet op de lokale binding, een rol voor 

corporaties. 

Betaalbare koopwoningen 

• Bij de bouw van betaalbare koopwoningen 
worden regelingen toegepast om de 
betaalbaarheid van de koopwoning voor 
langere tijd te borgen, zoals anti-
speculatiebeding. 

• De SGP-ChristenUnie is voor een 
zelfbewoningplicht bij nieuwbouw in het 
betaalbare segment. 
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• Voor het verbeteren van de 
betaalbaarheid van koopwoningen voor 
starters is de SGP-ChristenUnie 
voorstander van 
betaalbaarheidsconstructies, zoals de 
starterslening. Ook willen wij dat wordt 
onderzocht of andere constructies 
(Duokoop, Koopgarant, erfpacht-
constructies) in Barendrecht kunnen 
worden ingezet. 

• Om de toegankelijkheid van 
nieuwbouwwoningen in het betaalbare 
segment (tot NHG-grens) te vergroten is 
de SGP/ChristenUnie voorstander van het 
toepassen van voorrangsregels voor 
Barendrechters en/of mensen met een 
beroep waaraan binnen Barendrecht veel 
behoefte is.  

Woningen met toekomstwaarde 

• Levensloopbestendige en duurzame 
woningen zijn bij nieuwbouw de norm. 

• De gemeente zet in op verduurzaming van 
bestaande woningen en moedigt 
huizenbezitters aan om hun huizen te 
voorzien van zonnepanelen, isolatie en 
een duurzame warmteoplossing. 

• Woningcorporaties grijpen renovaties aan 
om woningen, voor zover dit nog niet 
heeft plaatsgevonden, 
levensloopbestendig en duurzaam te 
maken.  

• Landelijk wordt door wet- en (fiscale) 
regelgeving op verschillende manieren 

gewerkt om het opkopen van woningen 
door particuliere beleggers tegen te gaan.  
Rotterdam is een van de eerste 
gemeenten die beleggers weert. Omdat 
dit een waterbedeffect kan hebben naar 
omliggende gemeenten, willen wij dat het 
opkopen van woningen door beleggers 
actief wordt gemonitord.  

Bijzondere woonvormen 

• De gemeente moet aanbieders van 
beschermde woonvormen (zoals Huis van 
Hoop en Leger des Heils) actief 
ondersteunen bij het realiseren van 
kleinschalige woonvoorzieningen, om 
kwetsbare mensen een plek te geven in de 
Barendrechtse samenleving. 

• De SGP-ChristenUnie vindt dat binnen het 
bouwprogramma ruimte moet zijn voor 
nieuwe passende woonvormen voor 
ouderen (voor de levensfase tussen eigen 
huis en verpleeghuis). 

Kwalitatieve eisen stellen bij nieuwbouw 

• Het is goed, dat private partijen, 
projectontwikkelaars en corporaties, 
initiatief tonen en nieuwbouwlocaties tot 
ontwikkeling willen brengen en een 
bijdrage willen leveren aan de 
woonopgave.  

• Wij vinden dat ook de gemeente zich in 
moet zetten om een bijdrage te leveren 
aan het terugdringen van het 
woningtekort, maar niet ten koste van 

alles. De SGP-ChristenUnie wil dat de 
gemeente goed kijkt naar het publiek 
belang en de toekomstwaarde van 
woningen. 

• Bij (grootschalige) nieuwbouw, zoals De 
Stationstuinen, moet gedifferentieerd 
worden gebouwd. De neiging kan 
ontstaan om plannen haalbaar te maken 
door veel kleine woningen te gaan 
bouwen. De SGP-ChristenUnie wil dat per 
gebied/project afspraken worden gemaakt 
over de minimale woninggrootte (m.n. 
huurwoningen).  

• Verder verwachten wij dat 
(huur)woningen flexibel worden gebouwd, 
zodat woningen in de toekomst op relatief 
eenvoudige wijze kunnen worden 
aangepast. Woninggrootte en flexibel 
bouwen maken onderdeel uit van de 
totale programmatische afweging.  

Aantrekkelijke en klimaatadaptieve openbare 
ruimte 

• Een groene en goed verzorgde 
buitenruimte vormt een kernkwaliteit in 
Barendrecht. De kwaliteit van wegen,  
bruggen, riolering, verlichting en 
watergangen vraagt continue aandacht 
met voldoende onderhoud en beheer en 
nieuwe investeringen. Slecht 
onderhouden wegen en fietspaden 
worden aangepakt. 
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• SGP-ChristenUnie wil voorkomen dat 
achterstanden in het onderhoud 
optreden, die in de toekomst weer 
moeten worden ingehaald. Daarom is het 
belangrijk dat voldoende middelen 
beschikbaar zijn voor onderhoud en 
investeringen in de openbare ruimte. 
Problematische verzakkingen, zoals op 
verschillende plekken in Carnisselande 
worden in kaart gebracht en aangepakt. 

• De SGP-ChristenUnie wil dat in de komende 

jaren invulling wordt gegeven aan een 

klimaatbestendige en waterrobuuste 

inrichting van de openbare ruimte. 

Klimaatadaptieve maatregelen vragen niet 

per definitie om meer geld. De sleutel is 

meekoppelen (werk-met-werk) in de 

uitvoering. Waterveiligheid en 

klimaatbestendigheid zijn vrijwel nooit de 

enige doelstellingen van een ruimtelijke 

ontwikkeling. Meekoppelen kan bijvoorbeeld 

met geplande ingrepen in de openbare 

ruimte (riolering, weg-, water en 

groenbeheer) en de ondergrondse 

infrastructuur en bij nieuwbouw.  

• Wij vinden dat bij het maken van ruimtelijke 

plannen, zoals de Omgevingsvisie en 

gebiedsvisie(s), inwoners, ondernemers en 

andere belanghebbenden vroegtijdig worden 

betrokken. 

De openbare ruimte is op en top toegankelijk.  

• De SGP-ChristenUnie denkt ook aan 
groepen die minder makkelijk hun weg 
vinden in de openbare ruimte, zoals 
mensen met een rollator, rolstoel, of 
kinderwagen. Wij vinden dat de openbare 
ruimte op en top toegankelijk moet zijn, 
zodat iedereen zijn of haar weg kan 
vinden.  

• Knelpunten in de buitenruimte ten 
aanzien van rolstoeltoegankelijkheid 
worden aangepakt. 

• Om het belang van een toegankelijke 
openbare ruimt te benadrukken wordt 
jaarlijks door gemeentebestuur en -raad 
samen met ervaringsdeskundigen een 
toegankelijkheidswandeling door 
Barendrecht gemaakt. 

Bouwhoogte 

• Voor de SGP-ChristenUnie is hoogbouw in 

beperkte mate mogelijk. Wij maximeren de 

bouwhoogte tot wat passend is in de 

omgeving én past bij het Barendrechtse 

karakter. Bij de ontwikkeling van De 

Stationstuinen zien wij mogelijkheden voor 

hogere bouw.  

Mobiliteit 

• Goede wegen, paden en OV-verbindingen 
zijn noodzakelijk om economische, sociale 
en culturele activiteiten te ondernemen.  

• De gemeente heeft de 
verantwoordelijkheid om te zorgen voor 
wegen en straten die verkeersveilig en van 
kwalitatief hoog niveau zijn.  

• De SGP-ChristenUnie wil dat de gemeente 
concreet werk maakt om onveilige 
verkeersituaties aan te pakken, vooral op 
de doorgaande routes, de routes naar het 
station en in de omgeving van scholen en 
voorzieningen. Het is belangrijk dat de 
gemeente hierbij probleemgericht 
handelt. Helderwitte verlichting bij 
zebrapaden is hierbij een aandachtspunt. 
Ook vinden wij dat moet worden 
onderzocht of door middel van ‘smart 
lighting’ de verkeersveiligheid van 
belangrijke oversteekplaatsen kan worden 
verbeterd. 

• Het gebruik van de fiets neemt toe. 
Belangrijk is dat in Barendrecht 
verkeersveilig, sociaal veilig en 
comfortabel (goed wegdek) kan worden 
gefietst. 
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Parkeren 

• Meerdere wijken hebben een 
parkeerprobleem. De SGP-ChristenUnie 
wil dat samen met bewoners en andere 
belanghebbenden een plan van aanpak 
wordt gemaakt om de problemen in kaart 
te brengen en oplossingen uit te werken.  

• Bij nieuwbouw worden voldoende 
parkeerplaatsen aangelegd, die niet of 
nauwelijks beslag leggen op de publieke 
ruimte. De SGP-ChristenUnie wil dat bij 
nieuwbouw het parkeren zoveel als 
mogelijk op eigen terrein en/of inpandig 
wordt opgelost. Indien gekozen wordt 
voor een autoluwe inrichting van de 
openbare ruimte kan het parkeren 
worden opgelost in centraal gelegen 
parkeerruimte. Zo kunnen woonstraten 
worden vergroend en autoluw worden 
ingericht en hebben voetgangers, fietsers 
en spelende kinderen daar het primaat. 

• We willen geen parkeermeters met 
betaald parkeren op de openbare weg. 

• In iedere wijk zijn voldoende openbare 
laadpalen.  

• De SGP-ChristenUnie is voorstander van 
vaste parkeerplaatsen/locaties voor 
deelscooters. Zo nodig worden door de 
gemeente met de diverse platforms, en na 
overleg met omwonenden, aanvullende 
afspraken gemaakt. 

De Stationstuinen 

• Het gebied De Stationstuinen kan zich, 
met de nodige subsidies, de komende 
jaren ontwikkelen tot een mooi en nieuw 
stuk Barendrecht. De SGP-ChristenUnie 
staat positief tegenover de ontwikkeling 
van De Stationstuinen. Hoewel de 
ontwikkeling op zijn minst 10-15 jaar kan 
duren en op dit moment de haalbaarheid 
op veel punten nog onzeker is, biedt de 
ontwikkeling van het gebied allerlei 
kansen voor het vervullen van de 
woningbehoefte in combinatie met 
werken, voorzieningen en wellicht ook wel 
onderwijs. Voor ons is een sluitende 
business case een belangrijke voorwaarde. 

• In dit hoofdstuk zijn een aantal punten 
opgenomen, die wij in het algemeen van 
belang vinden voor een toekomstgericht 
woonbeleid, de ruimtelijke inrichting en 
het mobiliteitsbeleid en voor de 
ontwikkeling van De Stationstuinen in het 
bijzonder.  

• Aanvullend hierop is voor de SGP-
ChristenUnie een goede bovenwijkse 
ontsluiting een belangrijke voorwaarde. 
Het omliggende bovenwijkse wegennet en 
de aansluiting op de A15 staan op 
bepaalde momenten nu al overvol. De 
ontwikkeling van De Stationstuinen heeft 
impact op deze wegen en hier moet een 
oplossing voor komen.   
 

Kansen bieden voor kleinschalige woningbouw 

• Op een aantal plekken in Barendrecht zijn 
de afgelopen jaren mooie woningen 
gebouwd, zoals de appartementen op de 
locatie van het voormalig 
waterschapsgebouw, de woningen aan de 
Binnenlandse Baan en langs de 3e 
Barendrechtseweg. Op diverse plekken 
zijn projecten in aanbouw. Volgens ons is 
dit een goede strategie om passend bij de 
kwaliteiten van Barendrecht koop- en 
huurwoningen te bouwen. Ruimte moet 
steeds vaker worden gezocht op plekken 
die voorheen niet bebouwd waren, ofwel 
een andere bestemming hadden. De SGP-
ChristenUnie wil, dat in het kader van de 
omgevingsvisie, locaties in beeld worden 
gebracht waar, aanvullend op de 
Stationstuinen, de komende 10 jaar 
mogelijkheden zijn voor kleinschalige 
woningbouw. 

Begraafplaatsen 

• Beide begraafplaatsen verdienen blijvend 
een hoge mate van zorg en onderhoud. 
SGP-ChristenUnie wil ook dat de prijzen in 
lijn zijn met omliggende gemeenten. 
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Oude dorpskern 

• De oude dorpskern vormt met een 
monumentale kerk, de watertoren, een 
museum, het oorlogsmonument en 
monumentale panden het historisch hart 
van Barendrecht. De SGP-ChristenUnie 
ziet het als belangrijke taak om de 
historische functie van de oude dorpskern 
te versterken en te beschermen. Voor de 
gemeente zien we hier vooral een taak bij 
de bestrijding van overlast door bezoekers 
van de horeca. 

Zuidpolder 

• De SGP-ChristenUnie vindt dat de 
Zuidpolder open en groen moet blijven en 
dat in de Zuidpolder geen ruimte moet zijn 
intensieve recreatie en/of woningbouw, 
met uitzondering van Zuidpolder (fase 2). 
Wij kiezen voor extensieve recreatie, zoals 
fietsen, wandelen, paardrijden en 
schaatsen. In de Zuidpolder vinden geen 
grote evenementen plaats. 

Actieplan woon- en leefklimaat 

• Barendrecht wordt omringd en doorkruist 

door (snel)wegen en water. De SGP-

ChristenUnie is bezorgd over het woon- en 

leefklimaat in Barendrecht. In de komende 

periode moet er een actieplan worden 

gemaakt met maatregelen om het leefmilieu 

(geluids- en stankoverlast, luchtkwaliteit) te 

verbeteren.
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10. Bestuur en financiën  
 

Wat willen we bereiken? 

Bestuur 
Onze samenleving wordt geconfronteerd met 

een groot aantal complexe opgaven en allerlei 

onzekerheden. Bij het schrijven van dit 

verkiezingsprogramma beheersen corona, het 

klimaat, de wooncrisis, de toeslagenaffaire en 

het afkalvend vertrouwen in de politiek en de 

overheid het nieuws. Dit laatste heeft ook zijn 

weerslag op de lokale politiek en de 

gemeentelijke overheid in Barendrecht.  

Juist in deze tijd wil de SGP-ChristenUnie zich in 

zetten voor een overheid die betrouwbaar en 

betrokken is, burgers en ondernemers serieus 

neemt, regels handhaaft en zich ook zelf aan de 

regels houdt. 

Wij zijn ons ervan bewust dat de overheid niet 

alles in de hand heeft en alles kan oplossen. Er 

ligt een verantwoordelijkheid bij de bewoners, 

ondernemers, bedrijven en (maatschappelijke) 

instellingen. Om opgaven aan te pakken en 

beleid van de grond te krijgen moet de 

gemeente steeds vaker optreden binnen een 

netwerk van meerdere partijen: andere 

overheden, maatschappelijke organisaties en 

belanghebbenden. In veel gevallen treedt de 

gemeente op in de functie van coördinator of 

facilitator. Wij vinden dat de ambtelijke 

organisatie erop toegerust moet zijn om dit 

soort functies uit te kunnen oefenen.  

Wij vinden dat de gemeente vooral als taak 

heeft de kracht in de samenleving te versterken 

De gemeente moet op haar beurt dan wel open 

staan voor initiatieven van inwoners, 

instellingen, verenigingen, bedrijven en kerken. 

Vooral als die het algemeen belang op het oog 

hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, 

participeert, drempels verlaagt en faciliteert. De 

SGP-ChristenUnie stimuleert dat inwoners 

zichzelf organiseren in en daarmee 

verantwoordelijkheden op zich nemen op het 

gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie 

of wijkbeheer. 

De gemeente heeft een aantal belangrijke 

kerntaken, zoals veiligheid, (jeugd-)zorg, 

maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke 

ordening en duurzaamheid. Zelfs bij die taken 

waar zij een primaire verantwoordelijkheid 

heeft, zoekt zij steeds zoveel mogelijk 

samenwerking met de samenleving. 

Samenwerking 
De onderwerpen en problemen houden niet 

altijd op bij de gemeentegrens. De SGP-

ChristenUnie is van mening dat samenwerking 

met omliggende en regiogemeenten hierbij 

noodzakelijk is zonder dat de eigen 

verantwoordelijkheid van de gemeente geweld 

wordt aangedaan. 

Wij hebben vraagtekens bij de huidige 
samenwerking met onze buurgemeenten 
Albrandswaard en Ridderkerk in de huidige 
vorm. Ons belangrijkste doel blijft: Barendrecht 
als zelfstandige gemeente met zo veel mogelijk 
service voor onze inwoners, bedrijven en 
(maatschappelijke) organisaties tegen 
aanvaardbare kosten. 

Financiën 
Van de gemeente verwachten wij dat zij een 

betrouwbare, goede rentmeester is van de 

beschikbare middelen. In de afgelopen periode 

is het takenpakket van de gemeenten flink 

uitgebreid. Hierbij zijn de financiële risico’s 

toegenomen. De SGP-ChristenUnie dringt aan op 

efficiënt financieel beleid en het goed in beeld 

hebben en beheersen van risico’s om 

toekomstige generaties niet op te zadelen met 

de gevolgen van slecht (financieel) beleid van 

hun voorgangers. 
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Realiteitszin en doelmatig beleid zijn voor de 

SGP-ChristenUnie belangrijke uitgangspunten bij 

het maken van (financiële) keuzes. Met publieke 

financiële middelen moet per definitie 

verstandig worden omgegaan. Niet altijd kunnen 

alle wensen vervuld worden. De gemeente moet 

niet doen wat de samenleving prima zelf kan, 

maar zich toeleggen op een aantal kerntaken: 

sociale zorg, veiligheid inclusief handhaving, 

infrastructuur, onderwijsvoorzieningen, 

ruimtelijke ordening en het beheer van de 

openbare ruimte. 

Bij bezuinigingen moeten de posten die te 

maken hebben met de nood van individuele 

burgers, zorg, veiligheid en beheer en 

onderhoud van bestaande voorzieningen 

worden ontzien. 

Onze inzet 

Zelfstandige gemeente 

• Barendrecht is en blijft ook in de komende 
periode een zelfstandige gemeente. 

Bouwen aan vertrouwen 

• SGP-ChristenUnie is voorstander van 
gemeentelijk beleid, waarin invulling 
wordt gegeven aan een bestuur dat 
dichter bij de mensen staat en 
belanghebbenden actief en zorgvuldig 
betrekt. De SGP-ChristenUnie wil inzetten 
op het meedenken van inwoners en 
belanghebbenden voorafgaand aan de 

beleidsvorming in de raad. Wel letten we 
erop dat de gemeenteraad vanaf het 
begin heel duidelijk is over de ruimte die 
er wel en niet is voor participatie.  Dat 
vraagt om duidelijke kaders. 

• De afgelopen jaren zijn goede stappen 
gezet in het wijkgericht werken. Het 
wijkgericht werken met wijkwethouders 
wordt gecontinueerd. 

• De SGP-ChristenUnie is voor een goede 
participatieverordening, waarin 
beschreven staat hoe de participatie van 
burgers vormgegeven moet worden. We 
vinden het belangrijk dat dat de 
gemeenteraad vanaf het begin heel 
duidelijk is over de ruimte die er wel en 
niet is voor (burger)participatie.  

• De SGP-ChristenUnie wil ervoor zorgen 
dat politieke processen zoveel mogelijk in 
de openbaarheid plaatsvinden.  

• Voorstellen van de gemeente worden 
door de SGP-ChristenUnie altijd 
beoordeeld op de wijze waarop invulling is 
gegeven aan inspraak en 
burgerparticipatie. 

• De SGP-ChristenUnie is voorstander van 
zelforganisatie door inwoners en 
ondernemers in bijvoorbeeld 
bewonersgroepen en coöperaties die 
daarmee verantwoordelijkheden op zich 
nemen op het gebied van duurzaamheid, 
zorg, lokale economie en/of wijkbeheer.  

• De kerken nemen een bijzondere plaats in. 
SGP-ChristenUnie hecht aan goed overleg 
tussen gemeente en kerken en onderlinge 
betrokkenheid. De gemeente dient daar 
open voor te staan en stimuleert dit. 

• De SGP-ChristenUnie is ook voorstander 
van het benoemen van heldere, 
eenduidige en meetbare doelstellingen. 
Het gaat over de besteding van publieke 
middelen. Het gemeentebestuur moet 
duidelijk maken waaraan geld wordt 
uitgegeven en hoe dit bijdraagt aan de 
Barendrechtse samenleving. 

Ambtelijke organisatie 

• Wij willen dat de gemeentelijke 
organisatie dienstbaar is aan inwoners, 
ondernemers, (maatschappelijke) 
instellingen, clubs en verenigingen en 
zoveel mogelijk handelt vanuit één loket, 
en dat op een open, transparante, service- 
en klantgerichte manier. Hierbij is een 
goede bereikbaarheid en een korte 
reactietijd essentieel. 
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Financiën 

• Een behoudende financiële koers zijn voor 
de SGP-ChristenUnie leidend, dus geen 
risicovolle investeringen, business cases.  

• Een verhoging van de OZB bovenop de 
inflatiecorrectie mag niet de sluitpost voor 
de gemeentelijke begroting vormen. Als er 
structureel geld over is in de 
gemeentelijke begroting dient een OZB-
verlaging overwogen te worden.  

• De afgelopen periode kenmerkte zich door 
grote uitgaven (o.a. op jeugdzorg). Wij 
dringen er bij de Rijksoverheid op aan om 
gemeenten een passende 
vergoeding/subsidie te geven voor de 
taken die moeten worden uitgevoerd.  
 

 


