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Voorwoord Alexander Pechtold 
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de 

politiek steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de 

grenzen van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in 

Wageningen heb ik gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ”Wat 

betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?” 

Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar 

gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen echt kleiner? Geven we voldoende 

ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar talenten 

past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op maat 

geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 

Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 

meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij 

van levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 

geeft antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 

De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale 

beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste 

progressieve partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te 

pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 

Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering 

en verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 

idealen verwezenlijken en een optimistisch gelijk laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 

nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken 

om te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. Uw gemeente kan op 21 

maart 2018 voortrekker worden van het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van 

een plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor de gemeente waarin we 

samen leven. Op het spel staat de toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische 

overwinning voor D66. 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. Elke stem telt. 

Alexander Pechtold. 

Partijvoorzitter D66 

  



 
 

Duurzaamheid en Milieu 
D66 wil: 

• Duurzame toekomst 

• Lokaal opgewekte energie stimuleren 

• Woningen duurzaam laten bouwen 

• Elektrisch rijden bevorderen 

• Straatverlichting op LED overschakelen  

• Milieueducatie bevorderen 

• Instellen van een milieu- en duurzaamheidsprijs 

Duurzaamheid 

D66 kiest voor een duurzame toekomst. In een duurzame samenleving is sprake van een 

zodanig evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen dat ook 

toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien. Duurzame energiebronnen, zoals 

wind, water en met name zon moeten ook op lokaal niveau beter worden benut. Bij het 

maken van keuzes heeft duurzaamheid prioriteit. 

Energie lokaal opwekken 

We moeten doorgaan met het lokaal opwekken van energie, maar alleen op zodanige wijze 

dat dit de leefomgeving niet nadelig beïnvloed. Barendrecht is één van de dichtbevolkste 

gebieden waar de provinciale overheid windturbines gepland heeft. De gemeenteraad in 

Barendrecht heeft voor de door de provincie geplande locatie voor windturbines een 

toetsingskader gemaakt waar D66 aan heeft bijgedragen. Voor D66 is dit toetsingskader 

uitgangspunt; dit betekent het dat wij tegen plaatsing in dichtbevolkt gebied zijn. 

Windturbines en zonnepanelen 

Het gebruik van zonnepanelen moet gestimuleerd worden. Nieuwbouw moet zodanig 

worden ontworpen en gepositioneerd dat optimaal van zonne-energie gebruik gemaakt kan 

worden, bijvoorbeeld door tijdens de bouw zonnepanelen op elke nieuwbouwwoning te 

plaatsen. Verder moeten alle gemeentelijke gebouwen worden voorzien van zonnepanelen 

en moet er weer een subsidieregeling komen voor particulieren voor de aanschaf van 

zonnepanelen. Deze subsidieregelingen voor energiebezuiniging of -opwekking moeten 

zodanig ingericht worden dat deze eenvoudig aan te vragen zijn en geen onnodige 

belemmeringen opwerpen. Verder worden bedrijven, met name op de bedrijfsterreinen 

gestimuleerd om ook zonnepanelen te realiseren op hun daken. 

Nieuwbouw en renovatie 

D66 vindt dat bij nieuwbouw en renovatie meer aandacht moet zijn voor duurzame bouw. 

Bestaande woningen moeten beter geïsoleerd worden, gebruikmakend van bouwmaterialen 

met een lange levensduur en die kunnen worden hergebruikt. Onderzoek naar ‘0 op de 

meter woningen’ moet worden geïntensiveerd en er zou minimaal een project in de volgende 

periode gerealiseerd moeten worden. Waar mogelijk zal ook het warmtenet worden 

aangesloten, zodat de toevoer via aardgas op den duur kan verdwijnen. 

Elektrische vervoermiddelen 

De gemeente moet een voorbeeld stellen door voor lokaal gebruik bedoelde elektrische 

vervoermiddelen aan te schaffen. 



 
 

LED verlichting 

Alle nieuwe buiten- en straatverlichting uitsluitend op basis van LED. Voor de bestaande 

buiten- en straatverlichting wordt uitgezocht binnen welke termijn vervanging mogelijk is. Op 

veel plaatsen kunnen zogenaamde bewegingsmelders komen op fietspaden, zodat deze 

alleen verlicht worden wanneer ze gebruikt worden. Ook wordt nagedacht over het op 

termijn huren van verlichting (als dienst) in plaats van de aanschaf en onderhoud door de 

gemeente te laten verzorgen. 

Milieueducatie 

Investeren in educatie vraagt om een structurele investering van de gemeente in natuur- en 

milieueducatie. D66 vindt educatie, waarbij jong en oud enthousiast wordt gemaakt voor de 

natuur en het landschap, van groot belang. Het aanleggen van kleinschalige moestuinen in 

de eigen wijk of gemeenschappelijke wijktuinen is een vorm van milieueducatie die tot de 

verbeelding spreekt. Door initiatieven van gemeente en inwoners op het gebied van natuur 

en milieu te stimuleren zal meer respect voor de eigen woonomgeving ontstaan. Educatie 

door Waterschap Hollandse Delta over wat de sloten en vijvers van Barendrecht herbergt 

aan leven is een goed voorbeeld van hoe de jeugd te betrekken bij de leefomgeving. 

D66 is er voorstander van om jaarlijks een prijs uit te reiken waar inwoners en bedrijven aan 

kunnen deelnemen als het gaat om innovatie op het gebied van energiebesparing of 

opwekking en duurzaamheid. Hierbij stimuleren wij burgerinitiatieven om bij te dragen aan 

de verduurzaming van Barendrecht. 

Hemelwater 

De opvang van hemelwater in de woonwijken laat te wensen over en moet worden 

verbeterd. Door de toenemende betegeling van tuinen krijgt het hemelwater steeds minder 

mogelijkheden om weg te stromen en komt het rioleringsstelsel in Barendrecht onder 

grote(re) druk te staan. D66 is voorstander van voorlichting aan de inwoners over het af 

laten stromen van hemelwater en hoe de inrichting van de eigen tuin daar invloed op heeft.  

Afval aanbiedstation 

De openingstijden van het afvalstation moeten worden verruimd of worden veranderd, 

passend bij de moderne tijd. Om de percentages van afvalscheiding omhoog te brengen zal 

het huidige afval aanbiedstation moeten worden aangepast aan de normen van een circulair 

centrum. 

Afvalbakken 

Het afval moet ook gescheiden kunnen worden van het afval uit de afvalbakken etc. De 

afvalbakken moeten meerdere openingen met afvalwijzers hebben waar verschillend afval in 

gedaan kan worden. Er kan bijvoorbeeld met universele kleuren en plaatjes/pictogrammen 

worden aangegeven worden waar en hoe het afval te sorteren. 

Leefklimaat Barendrecht 

D66 vindt dat er in alle overlegstructuren continu gepleit moet worden voor de veiligheid van 

en het leefklimaat in Barendrecht. D66 is voorstander van de plaatsing van een geluidswal 

aan de westkant van de A29. Ook maatregelen die de fijnstof, die geproduceerd wordt door 

de snelwegen (rondom Barendrecht), verminderen moeten worden onderzocht. 



 
 

Zonnepanelen kunnen worden geplaatst op de geluidswal en op de groenstroken waar de 

ondergrondse leidingen lopen  (waar geen andere bestemming voor is). 

  



 
 

Onderwijs, jeugd en jongeren 
 

D66 wil: 

• Investeren in onderwijs en kennis. 

• Verbinden onderwijs met bedrijfsleven middels de Campus 

• Diverse media en onderwijsmethoden in en buiten de klas. 

• schooluitval in kaart brengen en terugdringen 

• meerdere generaties met elkaar verbinden 

• Onderwijs aan vergunninghouders 

• Dat alle kinderen kunnen zwemmen 

 

Barendrecht aantrekkelijker voor jongeren 

D66 wil, binnen de grenzen van wat door de gemeente kan worden gedaan, onderzoeken 

wat er gedaan kan worden om Barendrecht aantrekkelijker en levendiger te maken voor 

jongeren. Hiertoe treden wij in overleg met jongeren om samen met hen daar invulling aan te 

geven. 

Onderwijs als basis voor welvaart 

D66 is bij uitstek de ‘onderwijspartij’. Dit geldt zowel op landelijk als op plaatselijk niveau. 

Met het beste onderwijs wordt de basis gelegd om als volwaardige, succesvolle inwoners te 

kunnen deelnemen aan een steeds complexer wordende maatschappij. Goed onderwijs 

voor onze kinderen,  jongeren, onze vergunninghouders maar ook goede zwemles aan onze 

schoolgaande kinderen is de basis voor een goede start. 

Investeren in onderwijs en kennis 

Strikt genomen heeft de gemeente geen onderwijsinhoudelijke taak te vervullen. Toch wil 

D66 dat onze gemeente ambitieus is op onderwijsgebied door scholen uit te dagen zich 

meer te betrekken bij gemeentelijke ontwikkelingen. Actief participeren en meedenken vanuit 

zowel het onderwijs, de ouders als de leerlingen is voor ons belangrijk.  

De leraar is de spil in het onderwijs, digitale en moderne media zijn onontbeerlijk om aan 

goed kwalitatief, hedendaags onderwijs gestalte te geven. De grootte van de klassen is een 

zorg. Klassen met 30-32 kinderen dienen een uitzondering te zijn, voor een korte periode. 

Kleine klassen dragen bij aan een goede ontwikkeling van het kind. 

Huisvesting  

Ten aanzien van de huisvesting heeft de gemeente een duidelijke verantwoordelijkheid als 

het gaat om de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van schoolgebouwen, met name wat 

betreft de inrichting van het zogenaamde ‘multifunctionele accommodatie’ principe. Binnen 

het Integraal Huisvestingsplan (IHP) krijgt deze gedachte optimaal invulling. School, 

kinderopvang, voor-, na- en buitenschoolse opvang, sport en cultuur in één gebouw.  

D66 is van mening dat leegstand zo veel mogelijk beperkt moet blijven, door het zo spoedig 

mogelijk afbreken van de semipermanente locatie van de CBS de Smitshoek aan de 

Brandsma Akker en het waar noodzakelijk- fuseren van scholen als het gaat om nieuwbouw.  



 
 

Samenwerking tussen scholen met een verschillende achtergrond draagt bij aan een 

tolerante, diverse samenleving en stelt onderwijs voorop, niet het gebouw. Onderwijsgeld 

dient als eerste aan onderwijs besteed te worden. 

Verkeersveiligheid 

Barendrecht wordt steeds drukker. Om de doorstroming positief te beïnvloeden zijn er tal 

van rotondes aangelegd. Het hoge aantal ongevallen met de vele (jeugdige) fietsers dwingt 

ons om de jeugd goed te instrueren als het gaat om de bevordering van de 

verkeersveiligheid.  

D66 stelt dan ook voor om: 

• De jeugd in groep 8 te instrueren over gevaren van het gebied in de ‘dode hoek’ rond 

motorvoertuigen en vrachtauto's in het bijzonder. Voorts moeten de scholen 

geënthousiasmeerd worden om de kinderen goed te instrueren; 

• Indien klassen gezamenlijk op de fiets door Barendrecht rijden zijn wij voorstander 

van het dragen van fluorescerende hesjes; 

• Bij oversteekplaatsen moeten overal optische waarschuwingen worden gegeven als 

mensen bij schemer of donkere omstandigheden willen oversteken; 

• Bewustwording in woonwijken van snelheid door middel van ‘smilies’ 

 

Binnenklimaat 

Een gezond milieu in schoolgebouwen is van groot belang. Alle scholen in Barendrecht 

moeten maatregelen nemen om het binnenklimaat optimaal te houden. 

Verbinden onderwijs met bedrijfsleven middels de Campus 

D66 vindt het essentieel dat er een kwalitatief goed onderwijsaanbod is dat voorziet in de 

behoefte van het lokale en regionale bedrijfsleven. D66 wil scholen en het bedrijfsleven 

stimuleren blijvend met elkaar op te trekken.  

Ook vindt D66 de gedachte uitdagend om een afdeling van een HBO of universiteit op de 

campus Barendrecht te laten vestigen op het gebied van agrofood of green culture.  

Gebruik multimedia in onderwijs 

Onderwijsaanbod moet zowel aansluiten op de actuele behoefte op de arbeidsmarkt als 

voorzien in de behoefte van scholieren. D66 vindt dat naast regulier ook digitaal onderwijs 

meer aandacht moet krijgen 

D66 vindt dat bij dit digitale onderwijsaanbod veel aandacht besteed moet worden aan 

digitale do’s en don’ts op de diverse sociale media. Met name op het tegengaan van 

intimidatie, pesten en seksuele intimidatie kunnen scholen een belangrijke bijdrage leveren. 

Ook moeten kinderen vaardig worden inzake online privacy en respectvolle 

omgangsvormen. 

  



 
 

Terugdringing schooluitval 

D66 vindt dat er structureel geïnvesteerd moet worden in het tegengaan van vroegtijdig 

schoolverlaten binnen onze gemeente. Voor D66 is de continuïteit van de Wet RMC 

(Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) van belang als en wanneer de taken voortvloeiend 

uit deze wet overgedragen (zullen) worden’. 

Schoolverlaters moeten in beeld zijn en blijven. De scholen schrijven leerlingen die thuis 

zitten niet uit, waardoor schoolverlaters onvoldoende in beeld zijn. Hierin heeft de gemeente 

een belangrijke taak, in gezamenlijkheid met de scholen, ouders en kinderen. 

Het verbinden van generaties  

D66 vindt het belangrijk dat onze jeugd in verbinding komt met oudere generaties. Gedacht 

kan worden aan het vanuit school stimuleren om senioren (thuis en in de zorg) te gaan 

bezoeken en hen te helpen met eenvoudige klusjes, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen 

op basis van vrijwilligheid. 

Onderwijs aan vergunninghouders 

In de afgelopen raadsperiode heeft Barendrecht tientallen vergunninghouders (vluchtelingen 

met een verblijfstatus) binnen haar gemeentegrenzen aan huisvesting geholpen. Het 

vraagstuk rondom vergunninghouders spitst zich toe op drie thema’s: taalonderwijs, 

dagbesteding en vrijwilligers, ter bevordering van een gezonde integratie. 

De ouders krijgen verplicht taalonderwijs, maar alleen taalonderwijs is niet voldoende, de 

gewoonten en de dagelijkse gang van zaken in de Nederlandse samenleving behoeven 

eveneens aandacht. Een vrijwilliger die zich in wil zetten als taalcoach is een hier een ‘must’. 

Zwemmen en Swim2Play 

D66 wil dat alle kinderen in Barendrecht kunnen zwemmen (beheersen van het volledige 

zwem ABC), hiervoor dient het minimabeleid blijvend aangepast. Om goed zwemvaardig te 

zijn en te blijven is het volledige zwem ABC zeer gewenst. Voor alle kinderen in Barendrecht 

is zwemmen essentieel. 

Swim2Play is een programma dat kinderen de mogelijkheid biedt om zwemvaardig (te 

blijven), slootveilig (te worden) en te ervaren met hoe fijn en leuk zwemmen is, bijvoorbeeld 

bij een zwemvereniging of recreatiezwemmen. Het programma is vanuit het 

collegeprogramma 2014-2018 door D66 bewerkstelligd en blijft ook na 2019 beschikbaar 

met de inzet van het Inge de Bruijn zwembad. Deelname aan Swim2Play kan met een 

zwemdiploma A.  

  



 
 

Zorg en welzijn  
D66 wil: 

• Zorg en welzijn gericht op zelfredzaamheid en zelfstandig leven  

• Actualisering sociale kaart 

• Korte wachttijden voor  Wmo-zorg 

• Maatwerk in zorg 

• Zorg voor mantelwerk en respijtzorg 

Zorg voor die inwoners die het nodig hebben 

D66 vindt dat zorg en welzijn gericht dient te zijn op inwoners van Barendrecht met een 

afgenomen eigen kracht of verhoogde kwetsbaarheid. Zorg en welzijn dienen er op gericht 

te zijn om de eigen kracht te ontsluiten, te maximaliseren en waar nodig aan te vullen. De 

zorg en welzijn aan de inwoners van Barendrecht is gericht op een zoveel mogelijk 

zelfstandig en zelfredzaam leven, waarbij de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk is.  

Sociale kaart 

D66 vindt dat de sociale kaart altijd actueel moet zijn. Middels de sociale kaart kan een 

hulpbehoevende snel zijn/haar weg vinden in het diverse aanbod van zorg.  

Maatwerk 

Voor D66 is het unieke individu uitgangspunt van handelen; de inwoner van Barendrecht en 

zijn/haar relatie tot de (evt. diens) directe omgeving. Zorg en welzijn kan alleen 

tegemoetkomen aan de inwoners van Barendrecht als deze gericht is op (menselijk) 

maatwerk. Regels en protocollen hebben alleen waarde, indien zij ruimte bieden aan dit 

maatwerk, eigen regie en inspraak van inwoners bij zorg en welzijn.   

Bereikbaarheid gemeente 

D66 vindt dat een vraag of behoefte aan zorg en/of welzijn dicht in de eigen omgeving 

neergelegd moet kunnen worden. Voor D66 Barendrecht is de eerstelijnsgezondheidszorg 

van groot belang om aan de directe vraag in relatie tot met name gezondheidszorg van 

inwoners tegemoet te kunnen treden: de huisarts, de praktijkverpleegkundige, de apotheek, 

de fysiotherapie, de tandarts, de diëtiste, de verloskundige enzovoort.  

Het klantcontactcentrum of de balie van de gemeente Barendrecht dienen beiden effectief, 

klantvriendelijk en efficiënt bereikbaar te zijn en de inwoner direct te kunnen helpen met een 

zorg of begeleidingsvraag. Het helpen betekent ook een eventuele doorverwijzing naar de 

juiste casemanager of het juiste wijkteam.  

Wijkteams 

De zorg en welzijn die door de gemeente Barendrecht gefaciliteerd wordt, krijgt met name 

gestalte vanuit het wijkteam. D66 wil de bereikbaarheid en de bekendheid van de wijkteams 

verbeteren. Iedere inwoner weet een wijkteam te vinden indien een zorg of welzijnbehoefte 

bestaat. De wijkteams zijn laagdrempelig te bereiken.  

  



 
 

Wmo 

De Wmo regelt een aantal voorzieningen die van belang zijn in de ondersteuning van de 

zelfredzaamheid van de inwoner van Barendrecht. Maatwerk is hierin essentieel en start bij 

het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’ om de unieke individuele situatie van de inwoner van 

Barendrecht in beeld te krijgen.  

Tussen indicatiestelling voor een PGB en de daadwerkelijke beschikking over de gelden 

door het SVB dient maximaal 8 weken te zitten. Het PGB is een gelijkwaardig alternatief 

voor Zorg in Natura en dient opgenomen te zijn in zowel de mogelijkheden van de Wmo.  

Cliëntondersteuning 

Een inwoner kan zich tijdens het ‘keukentafelgesprek’, maar ook bij elk ander contact met de 

gemeente, laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. D66 vindt dat dit 

structureel geregeld moet zijn. 

Kwaliteit van zorg en welzijn: monitoring en klachten 

D66 wil dat Barendrecht in de komende jaren blijvend kan leren van andere gemeenten en 

de onderlinge prestaties kunnen vergelijken. Transparantie in kosten van de zorg en 

uitkomsten van de monitoring zijn hierin van belang.  

Naast het leren van andere gemeenten, is het zelflerend vermogen van de gemeente 

Barendrecht van essentieel belang. Klanttevredenheidonderzoek (KTO) en 

medewerkertevredenheidonderzoek (MTO) zijn hierin essentieel en dienen jaarlijks plaats te 

vinden. Naast inwoners kunnen onafhankelijke partijen gevraagd worden met een KTO mee 

te doen, zoals Kijk op Welzijn, de Wmo raad of Stichting Present. Zij zijn immers ook ‘klant’ 

van de gemeente. 

Tot slot dient een individuele inwoner van Barendrecht, indien de zorg, de begeleiding of 

bejegening niet naar zijn of haar wens verloopt een beroep te kunnen doen op een 

knelpuntencoach. De knelpuntencoach is voor de inwoners van Barendrecht en kent de 

gemeente en de gemeentelijke organisatie op het terrein van zorg en welzijn. 

Zorg voor Mantelzorg  

Mantelzorgers zijn in aantal en intensiteit in de afgelopen jaren enorm gestegen. 

Mantelzorgers dragen bij aan sociale verbinding en kostenbesparing. Belemmeringen voor 

inwoners ten aanzien van het verlenen van mantelzorg wil D66 zoveel als mogelijk 

wegnemen. Een goed voorbeeld is de (moeizame) vergunningverlening voor het bouwen 

van ‘kangoeroewoningen’, woonvormen waar meerdere generaties in één huis wonen en 

waar mantelzorg een belangrijke voorwaarde is om voor ieder zelfstandig en zelfredzaam te 

blijven. 

D66 wil de mantelzorgers in en voor Barendrechtse inwoners versterken door een viertal 

door de Vereniging Nederlandse Gemeenten geïntroduceerde begrippen: 

• Vinden: heeft Barendrecht de mantelzorgers in beeld? 

• Versterken: wat doet de gemeente om de positie van mantelzorgers te versterken? 

• Verrichten: hoe gaan wij mantelzorger verlichten?  

• Verbinden: goede samenwerking tussen professionals en mantelzorger. 



 
 

 

D66 wil speciale aandacht voor de jonge mantelzorgers: kinderen die opgroeien in een gezin 

waar een ouder, broertje of zusje ziek is of hulpbehoevend, jongvolwassenen die voor hun 

ouders zorgen.  

Tijdens het ‘keukentafelgesprek’ met de zorgvrager is apart aandacht nodig voor de 

mantelzorger. In gesprek met de mantelzorger kan gekeken worden naar de balans tussen 

draaglast en draagkracht. Mogelijkheden tot mantelzorgondersteuning zijn hierin van 

wezenlijk belang. 

Het betrekken van mantelzorgers bij het gemeentelijk beleid, de respijtzorgmogelijkheden, 

de invulling van de mantelzorgwaardering via de Wmo raad is voor D66 een belangrijk punt. 

Maar ook netwerkbijeenkomsten of (open) gesprekken met mantelzorgers dragen bij aan 

gemeentelijk beleid. 

Respijtzorg 

D66 vindt het invullen van goede respijtzorg, zowel in de dagopvang of verblijf in een 

logeerhuis, als opvang thuis door beroepskracht of vrijwilliger essentieel. De respijtzorg die 

de gemeente biedt dient vorm te geven is toegankelijk voor elke mantelzorger in 

Barendrecht. Respijtzorg is ontheven van een eigen bijdrage.  

Vrijwilligersorganisaties verdienen ondersteuning 

D66 ziet vrijwilligerswerk als een belangrijke motor voor de Barendrechtse samenleving, ook 

in het door inwoners zelfredzaam en zelfstandig kunnen zijn. Zonder vrijwilligers en 

vrijwilligersorganisatie zou Barendrecht maatschappelijk arm zijn. In relatie tot de 

participatiesamenleving onderkent D66 dat niet alleen betaald werk een vorm van 

participatie is aan onze samenleving, maar ook vrijwilligerswerk hier onlosmakelijk onderdeel 

van uitmaakt. 

Inwoners met verward gedrag 

Als het gaat om inwoners met verward gedrag is het voor D66 belangrijk dat zij zo lang 

mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven wonen, in relatie tot de eigen kracht en 

de eigen kracht van hun directe omgeving, met als uitgangspunt maatwerk in de zorg. Het 

inzetten van bijvoorbeeld casemanagers dementie is hierin belangrijk om zowel de 

dementerende, als de familie en naasten te begeleiden. Voor inwoners met verward gedrag 

dient in een acute fase goede opvang in de regio te zijn. Dit vraagt afstemming tussen de 

gemeente, politie en GGZ.  

Eenzaamheid 

Gevoelens van eenzaamheid zijn niet leeftijdsgebonden, hoewel men vaak denkt dat het bij 

ouderen meer voorkomt, kunnen ook jongeren zich eenzaam voelen. D66 ziet in de 

bestrijding van eenzaamheid een taak voor de gemeente. D66 wil daartoe de leeftijd voor 

een preventief huisbezoek verlagen van 75 naar 70 jaar. Samenwerking tussen gemeente, 

bedrijven en maatschappelijke organisaties (die achter de voordeur van de inwoners komen) 

is hierin essentieel. 



 
 

WMO-raad Barendrecht 

Voor D66 zijn de adviezen van de WMO-raad Barendrecht, zowel gevraagd als ongevraagd, 

essentieel in de besluitvorming bij beleid op het terrein van zorg en welzijn. D66 wil ten 

aanzien van visievorming, evaluatie, uitvoering en vormgeving de inbreng van de WMO-raad 

blijvend inzetten, vanaf het eerste moment (vroegtijdig) in het proces, zowel op het terrein 

van de Wet Jeugdzorg, de WMO voorzieningen als de Participatiewet. De WMO-raad moet 

actief op de hoogte gehouden worden van informatie, net zoals de gemeenteraad die 

ontvangt. 

De WMO-raad kan zijn taken en functie alleen goed uitvoeren als zij beschikken over een 

vast aanspreekpunt binnen de gemeente Barendrecht. Dit betreft dan zowel de wethouder, 

als de ambtenaren.  

Jeugdzorg 

• Bij de uitvoering van de jeugdzorg stelt D66 nadrukkelijk het kind centraal.  

• Als het noodzakelijk is voor het kind, kan hulp verplicht worden opgelegd.  

• PGB (persoons gebonden budget) en ZIN (zorg in natura) staan naast elkaar als 

twee volwaardige manieren om de zorg aan de jeugdige in te gaan richten, zowel in 

de specialistische jeugdzorg, de ambulante zorg en de crisisopvang.  

• Jeugdzorg is maatwerk 

De decentralisatie van de jeugdzorg is op 1 januari 2015 gerealiseerd. De jeugdzorg kan in 

twee delen opgedeeld worden: de specialistische jeugdhulp in de instellingen en in 

netwerken van ambulante jeugdhulp rond de wijkteams (FACT-teams), en de 

laagdrempelige jeugdzorg die veelal in de eigen woonomgeving plaatsvindt en bestaat uit 

basiszorg in de thuisomgeving en op school. De gemeente Barendrecht is voor beide 

verantwoordelijk.  

De specialistische jeugdzorg is geregeld binnen de Gemeenschappelijke Regeling 

Jeugdhulp Rijnmond. Dit maakt het mogelijk om deze hulp in te kopen en te kunnen 

garanderen dat een jeugdige in onze gemeente altijd opgevangen kan worden indien sprake 

is van crisis. Wachttijden dienen maximaal 14 weken te zijn, dit is de Treeknorm. Liever ziet 

D66 maximale wachttijden van 4-6 weken.  

Voor D66 geldt: 1 kind, 1 plan, 1 regisseur binnen de gemeente, ook indien sprake is van 

specialistische jeugdhulp. De jeugdzorg waarbij geld leidend is, is gedoemd te mislukken. 

Binnen jeugdzorg onderscheiden we opvoedkundige en psychiatrische stoornissen. De 

laatstgenoemde stoornissen vragen veelal ook na het 18e levensjaar zorg.  

Indien mogelijk dient een jeugdige te worden overgedragen naar laagdrempeliger zorg. 

Mogelijkheden om de jeugdige in de eigen omgeving van thuis te houden hebben voorkeur, 

zoals WebChair, Thuishulpteam of School2Care. Innovatie en vernieuwende projecten op 

het terrein van de jeugdzorg juicht D66 toe.  

De laagdrempelige jeugdzorg vindt plaats vanuit de wijkteams, schoolmaatschappelijk werk 

en schoolzorgteam. Ook hier heeft de gemeente een belangrijke rol. In de wijkteams zijn 

jeugdmaatschappelijk werkenden, jeugdverpleegkundigen, schoolmaatschappelijk 

werkenden (enzovoort) werkzaam. Kennis en kunde van opvoedkundige problemen, en 

(psychiatrische) stoornissen zijn essentieel om zowel binnen PGB als ZIN de juiste zorg aan 



 
 

kinderen te kunnen verlenen. Het preferentiebeleid is zorg in natura, maar D66 vindt dit te 

beperkt. Vanuit de gedachtegang dat het kind centraal staat, kan een PGB voorkeur hebben 

boven ZIN. 

Ouders waarbij de voorkeur gaat naar een PGB voor hun kind, dienen bekwaam te zijn in 

het houden van de administratie, naast de consequenties die een PGB heeft zoals het 

maken van een plan. Ondersteuning hierbij verruimt de mogelijkheden van kind en ouders 

om specifieke zorg te kunnen krijgen.  

De overgangssituatie van chronische aandoeningen of problematiek van 18- (Jeugdwet) 

naar 18+ (WLZ) verdient aandacht als het gaat om deze beter te laten verlopen. Gezien 

sommige problematiek zou een toewijzing van een WMO-voorziening, zoals huishoudelijke 

hulp- helpen om kind, ouders en andere gezinsleden te ondersteunen. De toekenning van 

een tijdelijke WMO-voorziening kan buiten de bestaande regels vallen, indien deze bijdraagt 

aan de zelfredzaamheid van gezinnen.   

Het opzetten van een onafhankelijk platform in Barendrecht tussen gemeente en ouders van 

kinderen met opvoedkundige en psychiatrische problematiek kan helpen om kennis te 

vergroten bij onder andere de wijkteams, de ouders die recent geconfronteerd worden met 

een kind met problemen, maar ook om onderzoek te doen naar de kwaliteit van de 

jeugdzorg.  

Het organiseren van rondetafelbijeenkomsten tussen gemeente, zorgaanbieders, scholen, 

wijkagenten en ouders kunnen ervoor zorgen dat de partijen/betrokkenen elkaar versterken 

in goede zorg en aanpak van problemen bij kinderen in de gemeente.  



 
 

Veiligheid 
D66 wil: 

• Veiligheid in de wijken en buurten met een actieve rol van de gemeente 

• Aandacht voor de weerbaarheid van ouderen 

• Bestrijding van jeugdcriminaliteit gericht op veiligheid 

• Een toekomst voor deze jongeren  

De veiligheidsdiensten op gemeentelijk niveau, de politie en de BOA’s, dienen  zo goed 

mogelijk toegerust te zijn om hun belangrijke taak te kunnen uitoefenen. Participatie in de 

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is essentieel, gezien de ligging van Barendrecht en de 

potentiële risico’s in dit gebied voor een ramp of grootschalig ongeval. Een belangrijk accent 

voor D66 is veiligheid in en rond het woonhuis, D66 staat voor preventie en een integraal 

veiligheidsbeleid.   

Veiligheid valt voor D66 met name uiteen in drie grote thema’s: veiligheid in de wijken en 

buurten met een actieve rol van de gemeente, aandacht voor de weerbaarheid van ouderen 

en de bestrijding van jeugdcriminaliteit, gericht op veiligheid én een toekomst voor deze 

jongeren.  

D66 wil (dat): 

• Voorlichting inbraak- en brandpreventie in en rond de eigen woning; 

• Betere zichtbaarheid van de politie, met name een toename van het aantal 

wijkagenten.  

• De inwoners in de buurten zullen bij de wijkveiligheid worden betrokken; 

• Het gebruik van buurtpreventieapps zal worden gestimuleerd;  

• Het aantal buurtpreventie vrijwilligers uitbreiden door inwoners te attenderen op de 

aanwezigheid en het belang hiervan;. 

• Het aantal BOA’s dient uitgebreid te worden en de BOA’s worden in alle wijken 

zichtbaarder ingezet . BOA’s gaan in gesprek met de inwoners over veiligheid en 

welzijn van hun leefomgeving; 

• De Veiligheidsposten met meerdere partners blijven open aan beide zijden van de 

gemeente Barendrecht; 

• Hangjongeren, overmatig alcohol en drugsgebruik, overvallen en vandalisme door 

jongeren verdient de aandacht, met name voor een goede toekomst van de 

jongeren, maar ook voor de veiligheid van ons allemaal. Een veilig Middeldijkerplein 

en Havenhoofd, maar ook een Doormanplein wordt bereikt met onder andere de 

aanwezigheid en inzet van BOA’s, buurtpreventie, maar vooral in gezamenlijkheid 

met inwoners en ondernemers. Zichtbare aanwezigheid is hierin een belangrijk 

gegeven.  

• Huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling aanpakken door actief 

samen te werken met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, de wijkteams en eventueel 

Jeugdzorg. Een kind dat in de fout is gegaan zoveel mogelijk in het bureau Halt 

traject houden om te voorkomen dat hij/zij in het justitieel circuit terecht komt.  

• Weerbaarheid en zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners stimuleren en in conditie 

houden, bijvoorbeeld als het gaat om eenzaamheid en babbeltrucs bij ouderen; 



 
 

• Een actieve backoffice ‘melding buitenruimten”. Naast de mogelijkheid van digitaal 

melden, ook het gemeentehuis toegankelijk houden voor persoonlijk contact 

hierover, hetzij telefonisch, hetzij aan de balie. Op bijvoorbeeld kapotte lantaarns, 

stoeptegels en zwerfvuil kan dan snel worden gereageerd;  

• Permanente aandacht voor veiligheid op bedrijventerreinen, zowel fysiek als met 

betrekking tot digitale veiligheid; 

• Cameratoezicht in de publieke ruimte, rekening houdend met de privacy-inbreuk die 

cameratoezicht veroorzaakt; waar een toegevoegde waarde aantoonbaar is inzetten 

en terugdringen daar waar de toegevoegde waarde ontbreekt; 

• Privacy van de burger. De nieuwe (Europese) wet die dat regelt zal in 2018 van 

kracht worden. D66 wil ook op gemeentelijk niveau mensen de macht teruggeven om 

over de eigen  gedigitaliseerde privégegevens te beschikken. Dit door meer 

bewustwording en door strenge, heldere en uitvoerbare regels die ons beschermen. 

Wij willen op gemeentelijk niveau aansluiten bij de landelijke initiatieven die D66 voor 

ogen heeft. 

• Voorlichting rond de gevaren van zwemmen in open water; 

  



 
 

Bouwen, Wonen en Ruimte 
D66 wil: 

• Speciaal aandacht voor bouwen voor jongeren 

• Levensloopbestendige woningen 

• Seniorenwoningen rondom centrumgebieden 

• Energieneutrale wijken 

• Zo min mogelijk bouwen in de Zuidpolder 

De ruimtelijke inrichting van Barendrecht raakt ons allemaal. In de afgelopen jaren heeft 

Barendrecht de luxe gekend van veel nog in te richten gebieden, waarin wensen en ambities 

op allerlei terreinen te vervullen waren. Die situatie bestaat niet meer en vele wensen en 

ambities zijn inmiddels vervuld. Voor Barendrecht geldt dat vrijwel alleen nog inbreidings- en 

intensiveringslokaties bestaan wanneer het om woningbouw gaat. D66 heeft nog wel enkele 

wensen die op deze locaties vervuld mogen worden. 

D66 wil meer jongerenhuisvesting 

D66 vindt dat het moet gaan om duurzame en levensloopbestendige woningen. Verandering 

in de leefsituatie hoeft dan niet automatisch het verlaten van de huidige woning te 

betekenen. Of het nu ouderen, jongeren, of gezinnen zijn, allen hebben een bij hun 

leefsituatie passende woning nodig. D66 vindt dat er naast woningen specifiek voor jongeren 

ook seniorenwoningen moeten komen, deze laatste bij voorkeur op een centrale locatie. 

Barendrecht dient in haar bouwplannen altijd rekening te houden met maatschappelijke 

voorzieningen en scholen. 

D66 stelt zich constructief-kritisch op ten aanzien van de ontwikkeling van het Centrumplan. 

Het Centrumplan moet rekening houden met de menselijke maat en moet zich qua omvang 

niet willen meten met de ons omringende, grootstedelijke gebieden. Wat D66 Barendrecht 

betreft wordt de organische en gefaseerde ontwikkeling, waarbij de raad elke keer betrokken 

wordt, doorgezet. Er hoort ook overleg met inwoners plaats te vinden bij al deze 

ontwikkelingen. 

De verduurzaming van de wijken, waar de afgelopen raadsperiode mee begonnen is, moet 

worden voortgezet. D66 Barendrecht zou graag zien dat de komende raadsperiode er 

minimaal één wijk is die energieneutraal is, het zogenaamde ‘0 op de meter’.  

Wat betreft bouwen in de Zuidpolder is het motto; ‘ruimte voor ruimte. Bij elke aanvraag voor 

bouw hoort de raad betrokken te worden om te voorkomen dat er bij deze ‘ruimte voor 

ruimte regeling er op plekken gebouwd gaat worden die niet gewenst zijn. 

Leegstand gebouwen tegen gaan 

Leegstand van gebouwen werkt ongewenste neveneffecten, zoals verpaupering in de hand. 

D66 wil dat er actief wordt meegedacht om gebouwen waar mogelijk om te bouwen voor 

andere functies waar meer behoefte aan is. Kantoorgebouwen na renovatie inzetten als 

woonruimte kan een hele goede optie zijn.   



 
 

Innovatie en ondernemerschap 
D66 wil: 

• Ontsluiting van wegen op de rijksweg 

• Sneller ombouwing van leegstaande bedrijfsgebouwen 

• Verbinding tussen kennisinstituten en ondernemers 

• Regionaal investeringsprogramma 

• Een stabiel en gunstig investeringsklimaat 

• Lokaal gericht inkoopbeleid 

• Structureel contact met lokale ondernemers 

Nieuw Reijerwaard 

Als Nieuw Reijerwaard een feit is (en volgebouwd) dan zal het vrachtverkeer exponentieel 

toenemen. Om een verkeersinfarct binnen onze gemeente te voorkomen zou een betere 

ontsluiting op de A15 aangelegd moeten worden, eventueel door gebruik te maken van een 

parallelbaan speciaal voor vrachtverkeer.  

D66 realiseert zich dat wij als gemeente geen zeggenschap hebben over het rijkswegennet. 

Toch zal alles in het werk worden gesteld on de rijksoverheid de noodzaak in te laten zien 

van een verbetering van de infrastructuur.  

D66 ondersteunt de initiatieven van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) voor 

het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen verschillende sectoren tussen 

bedrijfsleven, kennisinstellingen (universiteiten en hogescholen) en overheden om innovatie 

te stimuleren. Deze samenwerkingsverbanden staan open voor (MKB) bedrijven in de regio 

om samen te werken aan innovatie en vernieuwing van de economie. 

D66 ondersteunt een degelijk Regionaal Investeringsprogramma. Dit programma is het 

afgelopen jaar in de MRDH opgesteld en bestaat uit een groot aantal projecten die de 

economische groei in onze regio moeten versnellen. Dit moet bijdragen aan verdere 

economische groei in de regio. 

D66 wil een grondige evaluatie van de uitkomsten van het regionaal investeringsprogramma, 

zodat de komende 4 jaar de innovatiekracht van inwoners en bedrijven nog beter kan 

worden ontwikkeld en gestimuleerd. 

Zelfstandig ondernemerschap  

Ondernemerschap is direct verbonden aan één van de vijf pijlers van het programma van 

D66. Vertrouwen op de eigen kracht van mensen is de basis voor ondernemerschap. Een 

stabiel en gunstig investeringsklimaat draagt bij aan een succesvolle introductie van nieuwe 

ondernemers. D66 wil deze nieuwe toetreders stimuleren door hen persoonlijk te laten 

ondersteunen bij aanvragen van vergunningen en andere gemeentelijke verplichtingen.  

Verder zijn in Barendrecht vele zelfstandige ondernemers die al een lange traditie hebben 

binnen de gemeente. Vaak zijn dit familiebedrijven, maar ook (onderdelen van) private 

ondernemingen. D66 wil op frequente basis met alle ondernemers in gesprek gaan en 

blijven om knelpunten binnen de gemeente snel aan te pakken. Zoals ontsluitingen van 

wegen naar de rijksweg of een goede toeleiding van jongeren naar deze bedrijven.  



 
 

Essentieel is dat er een goede inhoudelijk aansluiting is van het potentiële aanbod van 

jongeren op de diverse scholen in Barendrecht en de behoefte aan personeel bij de 

Barendrechtse ondernemers en instellingen.  

De gemeente als inkoper 

De gemeente Barendrecht zelf is ook een grote werkgever en opdrachtgever in de regio. 

Ondernemers in Barendrecht zien graag dat er een meer positief inkoopbeleid wordt 

gevoerd voor Barendrechtse ondernemers. D66 vindt dat de aanbestedingsregels moeten 

worden gerespecteerd, maar wel met zoveel mogelijk oog voor de belangen van de lokale 

ondernemers. Daar waar mogelijk kiezen wij voor lokale vervulling van de gemeentelijke 

wensen en behoeftes, zodat de lokale middenstand mee kan dingen op aanbestedingen 

vanuit Barendrecht. 

Nieuw Reijerwaard promoten 

D66 vindt Nieuw Reijerwaard een prachtige locatie met veel economische potentie. Wij zijn 

van mening dat nu de tijd rijp is om daar vol op in te zetten met een uitgekiende actieve 

acquisitiestrategie, om op die wijze de economische belangen van Barendrecht nog beter te 

kunnen dienen. 

 

  



 
 

Verkeer en Vervoer  
D66 wil: 

• Meer gebruik openbaar vervoer 

• Geen toename asfalt 

• Gratis parkeren moet gratis blijven 

• Betere doorgaande fietsroutes 

• Aansluiten op het waterbusnetwerk 

Veilige verkeersstructuur 

Barendrecht dient een toereikende, veilige verkeersstructuur te hebben die wonen, werken 

en recreëren mogelijk maakt. Daarbij geldt voor D66 dat toereikend niet alleen betekent 

‘meer asfalt’. De rondwegen op het gemeentelijke grondgebied worden intensief gebruikt. 

D66 is er echter geen voorstander van om deze rondwegen te verbreden. Dit zal niet alleen 

nog meer sluipverkeer vanaf de snelwegen aantrekken, maar ook zal kostbaar groen 

moeten worden opgeofferd. Voor het verkeer binnen de gemeente ziet D66 meer in het 

verbeteren van het openbaar vervoer en het stimuleren van het fietsgebruik. 

Gratis parkeren 

D66 is voorstander van gratis parkeren in Barendrecht. D66 wil dat de huidige blauwe zones 

juist beter worden gehandhaafd, zodat lang parkeren wordt voorkomen. Uitbreiden van deze 

blauwe zones, zoals op bijvoorbeeld de stationslocatie, moet alleen gebeuren wanneer 

sprake is van ernstige parkeeroverlast voor bewoners en geen andere opties meer mogelijk 

zijn. Aan de oostkant van het NS-station ligt momenteel nog een braakliggend stuk grond. 

Daar kunnen wat D66 betreft, met steun van de MRDH, parkeerplaatsen worden 

gerealiseerd, zodat de omliggende woonwijk ontlast kan worden. 

Openbaar vervoer 

D66 vindt dat de frequentie van het openbaar vervoer uitgebreid moet worden, om zo de 

bereikbaarheid van de woonwijken, de winkelgebieden, het stationsgebied en de 

bedrijfsterreinen te bevorderen. Bij een verhoging van de frequentie of het verleggen van 

buslijnen dient overleg plaats te vinden met direct betrokken bewoners. Tevens dient een 

goede aansluiting tussen de bus en de Tramplus en tussen oost en west Barendrecht te 

worden gerealiseerd. 

Bereikbaarheid 

Bij calamiteiten kunnen binnen Barendrecht de wegen vollopen en is er een beperkte 

ontsluiting van ontsluitingswegen uit de wijk en uit de gemeente. In dergelijke situaties 

zouden alle verkeerssluizen automatisch geopend moeten worden. 

Fietsroutes 

Standaard moet bij planontwikkeling rekening worden gehouden met doorgaande, 

veilige (snel)fietsroutes, aansluitend op andere OV voorzieningen (zoals de waterbus). 

Daarnaast wil D66 het fietsgebruik verder stimuleren door de stallingsplaatsen rond de 

winkelcentra en het NS-station uit te breiden. Met name bij het NS-station moet de 

mogelijkheid tot het veilig parkeren van de fiets sterk worden bevorderd. Dat kan worden 

gerealiseerd door bewaakte fietsenstalling met als voorbeeld de fietsenstalling bij NS-station 

Blaak waar niet alleen gratis een bewaakte fietsenstalling is, maar waar ook mogelijkheid tot 



 
 

klein onderhoud en reparatie van de fietsen aanwezig is. Deze staling wordt gekoppeld aan 

werkervaringsplaatsen waar inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt ervaring op 

kunnen doen. 

Recreatie 

D66 wil dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om Barendrecht, ter hoogte van de Oude 

Maas, aan te sluiten om het waterbusnetwerk. Dit zou de recreatie in dat gebied kunnen 

bevorderen. Tevens zou er een extra fiets-wandelpad bij de Oude Maas gerealiseerd 

kunnen worden, zodat de scheiding van deze twee paden duidelijk is. Daarnaast zou er een 

goede snelfietsroute kunnen komen voor forensen die met de waterbus komen.   



 
 

Economie en werkgelegenheid 
D66 wil: 

• Goede en laagdrempelige ondersteuning ondernemers 

• Ruimte voor het MKB 

• Zondagsopenstelling handhaven 

• Opleidingen aanpassen aan behoefte ondernemers 

• Nieuwe concepten mogelijk maken 

• Innovatieve bedrijven trekken 

• Duurzaam ondernemerschap stimuleren 

• Bedrijfsterreinen up-to-date houden 

Ondersteuning ondernemers 

Een sterke Barendrechtse economie zorgt voor meer werk. D66 vindt dat het college er alles 

aan moet doen om de Barendrechtse bedrijven maximaal te faciliteren (door het scheppen 

van randvoorwaarden en het bevorderen van een gezond ondernemersklimaat) in het doen 

waar ze het beste in zijn namelijk: ondernemen. Dat zorgt voor werkgelegenheid en een 

sterke sociale cohesie. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor de zondagsopenstelling. Uitgaande van de individuele 

keuzevrijheid van de ondernemers, in combinatie met de mogelijkheid concurrerend te 

blijven en de wensen van de huidige tijd vindt D66 dat de zondagsopenstelling moet worden 

behouden.  

Ruimte aan MKB 

D66 vindt dat het MKB –de banenmotor van de economie’- maximaal gefaciliteerd moet 

worden om in alle vrijheid te kunnen ondernemen. Onder andere door ondersteuning van de 

bedrijfsfunctionarissen van de gemeente, ondernemersontbijten, seminars, kennisopbouw 

en zakelijke netwerken, zoals ‘Open Coffee Barendrecht’ of ‘VBO Barendrecht’ en andere. 

Opleidingsmogelijkheden 

D66 vindt dat in nauwe samenspraak met ondernemingen moet worden bezien in welke 

bedrijfstak en bij welke ondernemingen vacatures bestaan, om daar de inspanningen op te 

richten en specifiek mensen op te leiden. Dit in een samenwerkingsverband tussen MBO-

instellingen, bedrijfsleven en de gemeente. 

Nieuwe concepten mogelijk maken 

D66 vindt dat nieuwe concepten niet op voorhand moeten worden ontmoedigd. 

Ontwikkelingen gaan immers sneller in de maatschappij dan de overheid kan bijhouden. De 

gemeente moet zich hierin faciliterend opstellen inzake bijvoorbeeld de vergunningverlening 

en handhaving. Het moet echter niet leiden tot onwenselijke scheefgroei, doordat reguliere 

ondernemingen oneerlijk benadeeld worden. Ook mogelijke overlast moet worden 

voorkomen. 

  



 
 

ZZP’ers (eenmanszaken, Vof).  

D66 vindt dat, analoog aan het MKB, de gemeente zich maximaal faciliterend moet opstellen 

als het gaat om het ondersteunen van initiatieven voor het opzetten van eigen 

ondernemingen, in welke (rechts)vorm dan ook. De gemeente is er immers voor de 

inwoners/ inwoners, dus ook voor alle vormen van ondernemen. 

Goed en gevarieerd aanbod van scholing blijven stimuleren en 

ondersteunen 

Bij D66 is scholing één van de speerpunten in haar programma. Goede en juiste scholing 

heeft een uitstralingseffect naar veel andere gebieden (sociale weerbaarheid, sociale 

cohesie, economische gezondheid etc.). Door middel van onderzoek willen wij vaststellen of 

het huidige (ruime) schoolaanbod dat wij in de gemeente hebben voldoende is om aan de 

vraag van het bedrijfsleven te voldoen. Zo niet, dan moet de gemeente zich inspannen het 

schoolaanbod te verruimen.  

Horeca en evenementen 

D66 vindt dat waar mogelijk aan de horeca de ruimte moet worden gegeven interessante en 

aantrekkelijke activiteiten te organiseren, zonder dat dit tot overlast leidt. Activiteiten zorgen 

voor een levendig dorp en daarmee ook voor een groter welzijn van de bevolking. 

Duurzame economie stimuleren 

D66 vindt dat de gemeente moet ondersteunen dat vormen van duurzame energie zo 

eenvoudig mogelijk kunnen worden ontwikkeld of aangeschaft door bedrijven. 

Innovatieve bedrijven trekken 

D66 vindt dat er vanuit de gemeente (pro)actief innovatieve ondernemingen moeten worden 

gezocht, gevonden en benaderd om hen te wijzen op het gunstige ondernemersklimaat in 

Barendrecht. Dit kan bijvoorbeeld door het aanstellen van een ‘public affairs’ medewerker, 

deelnemen aan beurzen en actieve marktverkenning.  

D66 vindt dat de gemeente een proactieve rol moet aannemen als het gaat om het 

verwerven van duurzaam georiënteerde bedrijven in Barendrecht of op Nieuw-Reijerwaard 

als tegenhanger van vervuilende industrie in de Rotterdamse haven/ Botlekgebied. 

D66 vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners deel kunnen nemen aan het 

economisch verkeer. Dat kan ondersteund worden door het zorgen voor voldoende en 

kwalitatief hoogwaardige opvang voor kinderen. 

PPS (Publiek Private Samenwerking) constructies bevorderen/ promoten  

D66 is voorstander van privaat initiatief met een faciliterende rol. Daar waar niet anders kan 

ook worden gekozen voor een PPS-constructie, waarbij de kennis van het bedrijfsleven 

wordt gecombineerd met een gezamenlijk risicodragerschap vanuit de gemeente. Hier moet 

terughoudend mee om worden gegaan, de gemeente is immers geen ondernemer. 

Revitaliseren en up-to-date houden van bedrijventerreinen 

D66 vindt dat alle Barendrechtse bedrijventerreinen moeten blijven voldoen aan de eisen 

van de huidige tijd en staat een actieve rol vanuit de gemeente voor waar het gaat om het 

organiseren van gezamenlijkheid ten aanzien van onderhoud, revitalisering en veiligheid 

(bijvoorbeeld bedrijfszone). 



 
 

Metropoolregio inzetten. 

D66 vindt dat Barendrecht als gemeente (alleen) té klein is om een aantal overstijgende 

problemen, zoals gezondheidszorg, economie, vervoer, effectief aan te kunnen pakken. 

Samenwerking in grotere verbanden, zoals de metropoolregio is daarbij gewenst, zonder de 

eigenheid van de gemeente te verliezen. 

Automatisering 

D66 vindt dat vanuit de gemeente alles in het werk moet worden gesteld de dienstverlening 

aan de inwoners en ondernemingen te versterken en toegankelijk te maken. Automatisering 

heeft daarin een grote rol, maar dit is echter niet overal het antwoord op (bijvoorbeeld voor 

inwoners die niet digitaal behendig zijn). Maatwerk zal dus altijd mogelijk moeten zijn. 

Bezoeken ondernemers op reguliere basis 

D66 wil op de hoogte blijven van wat er speelt in het Barendrechtse bedrijfsleven. De 

gemeente moet daarom het initiatief nemen om ontmoetingen met en bezoeken van het 

bedrijfsleven een regulier onderdeel van haar handelen te maken, in nauwe afstemming met 

bedrijfs- en belangenverenigingen (VBO) van de ondernemingen binnen de lokale grenzen. 

Alleen door te weten wat er speelt kan de gemeente haar ondersteunende rol goed invullen. 

De gemeente Barendrecht werkt samen in de regio met het ‘Werkgeversservicepunt 

Rijnmond’, meer specifiek ‘de BAR’. Helpt ondernemers in de regio bij de vraag naar 

werknemers.   



 
 

Sport en recreatie 
D66 wil: 

• Een actief sportpromotiebeleid door scholen aan kinderen   

• Een laagdrempelig instroombeleid van clubs en verenigingen 

• Een laagdrempelig, voor iedereen toegankelijke sportmogelijkheden in de 

buitenruimte, zoals (gezamenlijk) skaten en skeeleren hardlopen 

• Behouden van bestaand peil van voorzieningenniveau ten aanzien van sport en 

recreatie   

• Uitbreiden recreatievoorzieningen aan de Waal  

• Niet gebruikte sportsubsidies inzetten voor kinderen die contributie en kleding binnen 

de sportverenigingen niet kunnen betalen.  

Handhaven huidig voorzieningenniveau 

De gemeente Barendrecht is sterk verstedelijkt met de nieuwe woonwijken en 

bedrijventerreinen. D66 wil zich sterk inzetten om de schaarse groene ruimte, die 

Barendrecht rijk is, in te zetten voor onder andere sport en recreatie. Het huidige 

voorzieningenniveau dient  te worden gehandhaafd. Met het opstellen van een nieuwe 

sportagenda 2018-2021 wil D66 opnieuw de inwoners ‘verbinden door bewegen’. D66 wil de 

voorzieningen ook voor inwoners met een beperking of handicap toegankelijk houden of 

maken. 

Samenwerking tussen clubs 

De sportverenigingen zijn zelfstandig draaiende clubs die veelal door gemeentelijke 

subsidies kunnen voortbestaan, naast hun betalende leden en eigen sponsoring. D66 ziet 

veel in het delen van kennis en ervaringen tussen deze clubs, ook in samenwerking met 

clubs in de randgemeentes als Rotterdam, Albrandswaard en Ridderkerk. 

Accommodaties beter benutten 

Een ander onderwerp is het beter benutten van de accommodaties, door bijvoorbeeld het 

gebruik van een locatie door meerdere sportverenigingen. Daarnaast kampen veel clubs met 

dezelfde problemen, zoals het vinden van voldoende geschikte vrijwilligers die de club 

draaiende houden in combinatie met een intensievere rol en functie van sportverenigingen 

binnen onze maatschappij. Verder wordt er steeds meer beroep op hen gedaan ten aanzien 

van een aangepast tarief voor kinderen uit gezinnen met een krappe beurs. D66 wil met de 

verenigingen tot een gezamenlijk beleid komen om uiteindelijk de sport toegankelijk te 

houden voor alle Barendrechters en duurzaam behoud voor de langere termijn.    

D66 stimuleert initiatieven om tot laagdrempelige sportevents te komen. Zoals in de 

zomermaanden het gezamenlijk skaten op zondagmiddag op de hoofdrijbaan. Dit in 

navolging van andere steden waar dit al langer wordt gedaan. Daarnaast heeft Barendrecht 

goede faciliteiten om in de buitenruimte te sporten, zoals het Cruijff Court, de Callanetics 

mogelijkheden en de hardlooproutes. Deze sportmogelijkheden zijn tot stand gekomen 

vanuit burgerinitiatieven en verdienen handhaving en uitbreiding voor de toekomst. Juist de 

inwoners weten vaak wat zij in de buitenruimte wensen. 



 
 

Buurtsportcoaches 

Barendrecht kent buurtsportcoaches die fantastisch werk doen in relatie tot jong en oud in 

Barendrecht. De buurtsportcoaches ondersteunen daadwerkelijk ‘het meedoen’ in 

Barendrecht en dragen met hun rol bij aan het voorkomen van bijvoorbeeld eenzaamheid, 

sporten voor ouderen enzovoort.   

Ten aanzien van het recreëren heeft Barendrecht een aantal bijzondere gebieden waar kan 

worden gewandeld, gefietst en gevaren. D66 wil deze gebieden behouden voor de toekomst 

en waar het kan uitbreiden. Prominente gebieden zijn:    

• Carnisse Grienden; met haar zogenaamde zoetwater getijden. Dit is een uniek 

natuurgebied met bijzondere flora en fauna. 

• De Jan Gerritsepolder; dat aan de Oude Maas ligt en heeft een landschapsheuvel de 

Oude Maasheuvel als middelpunt.  

• Wevershoek is een klein en beschut gelegen recreatiegebied langs de Waal op de 

grens van Ridderkerk en Barendrecht. In het gebied zijn enkele 

watersportverenigingen te vinden, zoals de Roeivereniging Barendrecht, de 

Kanovereniging Lekko, de Verkennersgroep Brandaen en in 2018 de 

Watersportvereniging ‘t Waaltje. D66 ondersteunt de ontwikkelingen ten aanzien van 

de watersporten in dit gebied.  

• De Zuidpolder is het gebied ten zuiden van de woonwijk Ter Leede. Een gebied met 

bloemrijke graslanden, bosplantsoenen, wandel- en fietspaden, een opstapplaats 

voor kano’s, parkeerplaatsen en waterpartijen met natuurvriendelijke oevers. 

• Blauwe verbinding wat kanoën mogelijk kan maken door een groot aaneengesloten 

deel van Barendrecht tot Rotterdam Zuid.  

  



 
 

Kunst en Cultuur 
D66 wil: 

• Kunst en cultuur is van en voor iedereen 

• Cultuureducatie voor de jeugd  

• Cultuurregisseur 

• Theater het Kruispunt  

• Carnisselande 

• Toegankelijk voor iedereen 

• Subsidies 

• Evenementen 

• Monumenten en erfgoed. 

Kunst en cultuur is van en voor iedereen 

Kunst en cultuur is van en voor iedereen. Dat lijkt logisch, maar is ook een uitdaging, vooral 

als het niet gewoon is om met kunst en cultuur in aanraking te komen. Toch is kunst en 

cultuur heel belangrijk voor onze samenleving, want beiden verbinden mensen met elkaar. 

Kunst en cultuur laat ook zien dat wij een verleden en een heden samen hebben en dat dit 

verdient bewaard te blijven. Zo kunnen toekomstige generaties blijven genieten van kunst en 

cultuur.  

Cultuureducatie voor de jeugd en jongeren 

Cultuureducatie op scholen zorgt dat ieder kind in aanraking komt met kunst en cultuur, juist 

ook diegenen die dat thuis niet meekrijgen. Het zet aan tot nieuwsgierigheid, vergroot de 

verbeeldingskracht, de creativiteit en kweekt historisch besef.  In Barendrecht is veel talent, 

groot en klein. Cultuureducatie verdient een plek op zowel het primair onderwijs, als het 

voortgezet onderwijs.  

Cultuurregisseur 

De cultuurregisseur van de gemeente Barendrecht richt zich hierbij zowel op het primair 

onderwijs, als het voortgezet onderwijs. In samenwerking met docenten drama en 

kunstzinnige vorming kan cultuureducatie een extra impuls krijgen. Gelden voor 

cultuureducatie op de scholen dienen ook voor dit doel besteed te worden. 

Naast cultuureducatie op school heeft Barendrecht diverse locaties waar kunst en cultuur 

aangeboden worden aan de jeugd en met name ook de jongeren van Barendrecht: Blok 

0180, Jeugdtheaterschool Hofplein, poppodium de Beuk, theater het Kruispunt, de 

Circusschool, Kunst Creatief en Cultuur Lokaal in de Baerne en Carnisselande, en straks in 

het nieuwe Trefpunt.  Initiatieven tot samenwerking tussen partijen, zoals Blok0180 en het 

Kruispunt ondersteunt D66 van harte en dienen blijvend tot stand te komen.  

De jeugdvoorstellingen in het Kruispunt gaan veelal in samenwerking met Bibliotheek aan 

Zet. Op deze wijze maken jeugdigen ook kennis met lezen, en omgekeerd met het theater. 

Wat ontbreekt is een programma van cultuuraanbod in de zomer, juist als veel kinderen veel 

vrije tijd hebben. D66 wil hier een programma voor.  



 
 

Theater het Kruispunt 

Het Kruispunt is een volwaardig, prachtig theater in Barendrecht met een uitstraling naar de 

gehele regio. Het Kruispunt werkt samen met andere theaters in de regio als het gaat om de 

verdeling van cultuuraanbod. Wat ontbreekt is de continuïteit in de zomermaanden. D66 wil 

hier een programma voor, juist voor de jeugd. 

De scholen in Barendrecht houden meestal eenmaal per jaar een voorstelling. Deze 

voorstelling dient altijd in het Kruispunt moeten plaats te vinden. Het Kruispunt is de plek 

waar de combinatie gelegd kan worden tussen alle kunst en cultuur aanbieders en de 

scholen in Barendrecht. Carnisselande 

In Carnisselande dient een volwaardige bibliotheek te zijn, waar Bibliotheek aan Zet een 

programma neerzet voor met name gezinnen en ouderen in Barendrecht. Naast een 

bibliotheek zou een uitbreiding goed zijn op het terrein van een kleine zaal en een 

horecagelegenheid.  

D66 wil in Carnisselande ‘Het  Kleine Kruispunt’ realiseren: een kleine zaal voor bijvoorbeeld 

intieme programma’s zoals kamermuziek, maar ook voor kleine jeugdvoorstellingen. Het 

Kleine Kruispunt, Bibliotheek aan Zet en de horeca kunnen de handen ineen slaan om in 

Carnisselande een volwaardig kleinkunsttheater voorziening neer te zetten.  

D66 wil in Carnisselande een veelzijdig kunst en cultuuraanbod, ook wat betreft educatie. 

Een goede start is gemaakt door Kunst Creatief en Cultuur Lokaal, maar verdient aanvulling 

en verbetering in de komende periode, ook door andere kunst en cultuur partijen.  

Toegankelijk voor iedereen 

Kunst en cultuur is voor iedereen, ook voor mensen die geen middelen hebben om kunst en 

cultuur te betalen, omdat cursussen of kaartjes voor het theater niet in hun budget passen. 

Deels is dit bestaand minimabeleid, Kindpakket beleid of beleid voor mensen/gezinnen met 

een laag besteedbaar inkomen (Klijnsma gelden/gedachte), met name voor het kunnen 

deelnemen aan kunst en cultuureducatie door de aanbieders in Barendrecht. Het beleid van 

de gemeente Barendrecht dient expliciet de toegankelijkheid voor iedereen aan deelname 

aan kunst en cultuur mogelijk te maken, dus ook minima en mensen/gezinnen met een laag 

besteedbaar inkomen Daarnaast moet kunst en cultuur op een andere wijze toegankelijk 

zijn, namelijk middels de bedrijven in Barendrecht of door ‘mensen onderling’.  

De bedrijven in Barendrecht vragen wij een aantal kaartjes te sponsoren die beschikbaar 

komen voor mensen die het niet kunnen betalen. Ook het theater en overige 

cultuuraanbieders geven een voorstelling of een cursus weg. 

‘Mensen onderling’ gaat uit via het principe van het ‘uitgestelde kaartje’ (analoog naar de 

‘uitgestelde koffie’), waarbij iemand die een kaartje voor een voorstelling koopt, nog een 

kaartje koopt voor een (anonieme) inwoner van Barendrecht. Het theater kan het kaartje 

vervolgens schenken. De gemeente kijkt specifiek naar de mogelijkheden van een Kunst en 

Cultuurpas. D66 wil een gedegen onderzoek naar alle mogelijkheden en de uitvoering 

hieraan geven.  

Subsidies 

Belangrijk bij subsidieverstrekking is voor D66 dat het aanbod veelzijdig is en eventuele 

subsidies niet alleen naar grote, preferente partijen gaan. Ook particuliere, kleine kunst en 



 
 

cultuur aanbieders kunnen een beroep doen op een (start) subsidie van de gemeente 

Barendrecht als zij een vernieuwend of aanvullend programma hebben.  

Op dit moment werken Cultuur Lokaal, Stichting Kunst Creatief, de Harmonie, de scholen in 

Barendrecht en Het Kruispunt niet of onvoldoende samen. Volgens D66 ligt kracht in een 

samenwerking, zowel op organisatorisch als inhoudelijk terrein. Een voorbeeld is dat het 

gebouw de Baerne niet altijd even representatief is voor het geven van voorstellingen. 

Voorstellingen die bijvoorbeeld  in het Kruispunt beter tot hun recht zouden kunnen komen.  

D66 wil die samenwerking versterkt zien. Prestatieafspraken hieromtrent zijn openbaar, 

toetsbaar en duidelijk. 

Evenementen   

Evenementen in Barendrecht hebben veelal betrekking op sport, zoals de Roparun, de 

Wielerronde van Barendrecht en de Santa Run. Deze evenementen vinden veelal plaats in 

Barendrecht Dorp en niet in Carnisselande. D66 pleit voor een jaarlijks evenement in 

Carnisselande, eventueel in samenwerking met een evenement in Barendrecht Dorp, zoals 

het Festival aan de Dijk. Gericht op kunst en cultuur, zoals een jazzfestival verdeeld over 

meerdere locaties en dagen. De gemeenten, de bedrijven in de horeca en muziek komen 

hierin samen. 

Monumenten en erfgoed  

Barendrecht heeft een rijk cultuurhistorisch verleden, en is rijk aan monumenten, waaronder 

de Watertoren, het Oude Dorp en de prachtige boerderijen aan de dijklinten.  

In gezamenlijkheid met de inwoners en verschillende verenigingen die Barendrecht rijk is, 

moet het mogelijk zijn de monumenten en erfgoed meer zichtbaar in de samenleving te 

brengen. Niet alleen als gebouwen of boerderijen, maar het delen van hun specifieke 

geschiedenis als onderdeel van het leven toen en nu. Ook hier is de gedachte van 

samenwerking met scholen en cultuureducatieprojecten voor volwassenen.  

De komende periode vindt D66 dat bijzondere aandacht dient uit te gaan naar het Oude 

Dorp en de Watertoren. De Dorpsstraat kan aantrekkelijker gemaakt door 

eenrichtingsverkeer, ruimte te bieden aan de fietser en het Doormanplein autovrij te maken.  



 
 

Democratie en Openbaar bestuur  
D66 wil: 

• Overheid dicht bij de burger 

• Begrijpelijke teksten in ambtelijke stukken 

• Burgerraadsleden 

• Inbreng inwoners en bedrijven organiseren 

• Democratische controleerbaarheid vergroten 

• Delen van overheidsinformatie (open overheid) 

Dichtbij de burger 

Breng de overheid dichter bij de burger. De gemeente Barendrecht dient een gemeente te 

zijn voor haar inwoners, met een menselijk gezicht en met aandacht voor de belangen en de 

communicatie met de Barendrechtse inwoners en bedrijven. De gemeente denkt méé als het 

gaat om het creëren van randvoorwaarden, kansen en mogelijkheden.  De gemeente is een 

dynamische en flexibele organisatie, die naar buiten gericht is en snel kan inspelen op 

nieuwe ontwikkelingen.   

Begrijpelijke teksten 

D66 wil dat de medewerkers van de gemeente bij contacten met de inwoners en bedrijven 

begrijpelijk Nederlands gebruiken en die voor iedereen leesbaar is. Daarnaast wil D66 dat 

de gemeente teksten schrijft met het taalniveau B1 (volgens de meetlat van de Raad van 

Europa), een niveau dat bijna iedereen in Nederland begrijpt. Voor iedereen begrijpelijk 

taalgebruik verhoogt de participatie aan de samenleving, op welke wijze deze dan ook 

gestalte krijgt. 

Elke burger herkent zich in het beleid door de gemeenteraad 

D66 wil dat het college van B&W daadkrachtig besluiten kan nemen en dat de 

gemeenteraad onafhankelijk het college controleert. De uitslag van de verkiezingen moet 

zoveel mogelijk recht gedaan worden. Daarom sluiten de coalitiepartijen bij voorkeur alleen 

een akkoord op hoofdlijnen sluiten en kan het college op andere punten binnen de raad 

wisselende meerderheden zoeken, zodat zowel coalitiepartijen als oppositiepartijen punten 

uit hun partijprogramma kunnen realiseren en er beter naar de burger geluisterd wordt. Dit 

zal een grote verandering teweegbrengen in de rol van de gemeenteraad: het onderscheid 

tussen coalitie- en oppositiepartijen zal veel kleiner worden en oppositiepartijen kunnen, 

anders dan voorheen, nu ook voor hen belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma 

trachten te realiseren.  

Na de verkiezingen van 2018 dienen alle partijen in de raad bij voorkeur een gezamenlijk 

bestuursakkoord te sluiten. Hierin staan afspraken over de wijze waarop de gemeenteraad 

en het college in de periode 2018–2022 met elkaar de gemeente willen besturen.  

Burgerraadsleden  

D66 is van mening dat burgerraadsleden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het 

goed functioneren van een fractie en daardoor ook de raad als geheel. Wij pleiten ervoor dat 

elke fractie een burgerraadslid/ burgerraadsleden kan benoemen (te bespreken aan het 

begin van de raadperiode) óf aan het begin van de raadsperiode óf in de laatste twee jaar. 

Dit mede om inwoners en leden van politieke partijen, die betrokken zijn bij de lokale politiek 



 
 

en de samenleving de kans te geven om van binnenuit kennis te maken met de lokale 

politiek en hierdoor ook de opvolging naar een nieuwe raad beter te kunnen laten verlopen. 

Continuïteit is in deze snel veranderende samenleving onontbeerlijk, ook in een 

gemeenteraad. 

Fractieondersteuningsbudgetten zijn ter ondersteuning van de fractie, met name om deze 

naar behoren te kunnen laten functioneren. Fractieondersteuning verhoogt de effectiviteit 

van de gemeenteraad en dus de kwaliteit. 

Inbreng inwoners en bedrijven 

D66 is voor de inbreng van inwoners en bedrijven, actieve burgerparticipatie door in gesprek 

te gaan met de inwoners en bedrijven. Dit kan op verschillende wijzen plaatsvinden: 

inspreekavonden, informatiebijeenkomsten, persoonlijke gesprekken, inbreng in een 

commissievergadering of daadwerkelijke deelname aan een bijeenkomst. 

Actieve deelname aan het gemeentebeleid is mogelijk via social media. Social media zijn 

steeds belangrijker in de samenleving en bieden mogelijkheden voor de gemeente om 

inwoners en bedrijven te betrekken bij het meedenken over de gemeente. 

Een burgerinitiatief is voor D66 een belangrijke middel om invloed uit te oefenen op beleid of 

komend beleid. 

Democratische controleerbaarheid verbeteren 

Samenwerking is onvermijdelijk om taken goed uit te voeren, ook voor de gemeente 

Barendrecht. De decentralisaties in het sociaal domein, maar ook de invoering van de 

Omgevingswet vraagt samenwerking tussen gemeenten en ook de provincie. Samenwerking 

leidt tot verschillende vormen van samenwerking: binnen een gemeenschappelijke regeling 

(GR), binnen de BAR (Barendrecht/Albrandswaard/ Ridderkerk ambtelijke organisatie), de 

MRDH (Metropool Rotterdam Den Haag) of wellicht ook in kleiner verband.  

Gemeenteraadsleden dienen in de vergaderingen of besturen van deze 

samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd te zijn, naast de collegeleden van de 

gemeente. De democratische controle kan op deze wijze gewaarborgd worden. Bij 

evaluaties is het goed te kijken naar de gekozen samenwerking en of deze op de lange 

termijn duurzaam zijn.  

Openbaarheid van bestuur 

D66 wil dat de overheid minder huiverig is bij het delen van informatie. De overheid moet 

veel meer informatie uit eigen beweging openbaar te maken (‘open data’). Zo wordt voor 

inwoners en journalisten meer inzichtelijk welke informatie beschikbaar is en waarop 

besluiten en beleid gebaseerd zijn. Uiteindelijk helpt dit de democratische controle van de 

overheid te versterken en de betrokkenheid bij de democratie van inwoners te vergroten.   



 
 

Financiën en geld 
D66 wil: 

• Financiën en organisatie op orde 

• Investeren in financiële duurzaamheid 

• Weerstandsvermogen op orde houden 

• Risicomanagement als basis voor financieel beheer 

• Lage lasten voor inwoners en bedrijven 

• Goede informatie aan bewoners/burgerparticipatie 

• Gebruiker betaald principe toepassen 

Financiën en organisatie op orde 

D66 vindt dat het gemeentelijk huishoudboekje, net zoals thuis, altijd op orde moet zijn. Dat 

betekent géén tekorten in de begroting en voldoende algemene reserves  om het ook in 

slechte tijden – met zo min mogelijke negatieve gevolgen voor de inwoners – te kunnen 

redden. 

Daarbij hoort óók dat de (BAR) organisatie op orde is, zowel kwalitatief als kwantitatief. Met 

een goed werkende, efficiënte organisatie, die oog heeft voor de burger, behaal je immers 

het beste resultaat. De efficiency voordelen die destijds met de BAR-samenvoeging zijn 

beoogd moeten wat D66 betreft worden onderzocht. Wat D66 Barendrecht betreft wordt de 

backoffice in stand gehouden en komen de gemeentespecifieke onderdelen weer terug naar 

Barendrecht. 

Investeren in financiële duurzaamheid 

D66 vindt dat hetgeen wij in de tegenwoordige tijd doen, ook op lange termijn geen belasting 

mag zijn voor de generaties na ons. Dat geldt naar onze mening ook over financiën. Géén 

beslissingen nemen die nú voordelen opleveren, maar die later tot grote financiële 

problemen kunnen leiden. 

Weerstandsvermogen op orde 

D66 vindt dat wij voldoende in reserve moeten hebben om onverwachte tegenslagen ruim 

het hoofd te kunnen bieden. Een weerstandsvermogen van ‘2’ is het streven. 

Goede verhouding eigen vermogen en vreemd vermogen  

Het is voor de financiële gezondheid van Barendrecht om binnen de begroting een goede 

verhouding te krijgen tussen het eigen vermogen van de gemeente en het vreemde 

vermogen (onder andere leningen). D66 vindt dat toekomstig financiële meevallers ingezet 

zouden moeten worden om deze verhouding te verbeteren. Het eigen vermogen zou tussen 

de 30% en 40% moeten bedragen. 

Gebruiker betaalt  

D66 vindt dat de burger of het bedrijf dat gebruik maakt van specifieke diensten (die alleen 

ter eigen nut zijn) van de gemeentelijke overheid daar ook voor moet betalen. Op die manier 

worden andere inwoners niet belast met kosten die voor een kleine groep worden gemaakt. 



 
 

Open data ontsluiten om particuliere initiatieven te bevorderen  

D66 vindt dat de informatie die zich nu nog veelal binnen de muren van het gemeentehuis 

aanwezig is, ruim toegankelijk moet worden gesteld voor bewoners en bedrijfsleven, als dit 

een economische en financiële impuls oplevert. De gemeente moet haar systemen daarom 

zo digitaal en online inrichten dat gegevenssets zo eenvoudig mogelijk ter beschikking 

kunnen komen aan inwoners en bedrijfsleven. 

Trendanalyse 

De gemeente moet gebruik maken van trends en ontwikkelingen om de begroting zo solide 

mogelijk op te stellen. Dus ook gebruik maken van de gegevens vanuit de eigen 

administratie. D66 vindt dat er nog meer dan nu analyses moeten worden gepleegd op de 

voorhanden administratieve gegevens om op die manier nog beter in te kunnen inspelen op 

trends en ontwikkelingen én om mogelijke risico’s zo snel als mogelijk te kunnen ontdekken. 

Lage lasten voor inwoners en ondernemers 

D66 vindt dat de gemeente een belangrijke rol speelt op veel gebieden en dat kost geld. 

Geld dat door de inwoners wordt opgebracht. Dan vindt D66 het niet meer dan logisch dat 

het gemeentebestuur er alles aan doet om die lasten zo laag mogelijk te laten zijn. 

D66 vindt dat de lasten voor de inwoners niet meer mogen stijgen dan met 

inflatiepercentage. Enerzijds omdat we er van uitgaan dat het salaris van de gemiddelde 

inwoner van Barendrecht ook die groei volgt. Anderzijds omdat deze beperking het 

gemeentelijk apparaat dwingt om zo efficiënt en creatief mogelijk haar taken uit te voeren. 

Dit uitgangspunt geldt ook voor woonlasten (OZB).  

Risicomanagement als basis voor financieel beheer  

D66 vindt dat een risicoanalysesessie de basis vormt voor verdere stappen in het (in)richten 

van het financieel beheer. Door de belangrijkste risico’s te benoemen en van 

beheersmaatregelen te voorzien kan het financieel beheer zo worden ingericht dat (huidige 

en toekomstige) problemen vroegtijdig worden onderkend en snel worden opgelost 

Goede informatie aan inwoners, burgerparticipatie 

Transparante en sluitende begroting met heldere doelstellingen. D66 vindt dat de begroting 

van Barendrecht door de gemiddelde inwoner van Barendrecht eenvoudig te lezen en te 

doorgronden moet zijn. Uitgebreide uitleg moet, voor wie dat wil, beschikbaar zijn. Openbaar 

bestuur staat immers ten dienste aan de burger die daarvoor ook de kosten opbrengt. Dan is 

het voor ons vanzelfsprekend dat we daar ook verantwoording over afleggen. Ditzelfde geldt 

voor de jaarrekening en de bijbehorende uitleg. 

D66 vindt dat de denkkracht van de inwoners en bedrijven, als het gaat om verbeteren van 

de (leef)omgeving, het vergroten van de economische weerbaarheid en de financiële 

gezondheid, beter benut kan worden. Als voorbeeld noemen wij het stadsinitiatief in 

Rotterdam. D66 Barendrecht wil dit, zij het in kleinere vorm, ook opzetten. 

Belastingen en heffingen inzetten voor het doel waarvoor ze worden geïnd. D66 vindt dat áls 

er een belasting wordt geheven voor een specifiek doel (afvalstoffenheffing, rioolheffing), de 

gelden die daarmee worden ontvangen ook moeten worden gespendeerd aan dat doel. De 

belastingen en heffingen die de gemeente mag innen moeten niet verworden tot een 



 
 

melkkoe die louter dient om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. De 

hondenbelasting mag wat D66 betreft worden afgeschaft.  

Transparante en effectieve P&C cyclus 

D66 vindt dat inwoners moeten weten wanneer belangrijke besluitvormings- en 

verantwoordingsmomenten in de gemeentelijke financiën zijn. Op die manier kunnen zij hun 

burgerparticipatie beter richten en timen als zij wensen willen inbrengen in het 

besluitvormingsproces. Ook het pro-actief benaderen van inwoners om mee te denken valt 

hieronder. 

BAR-organisatie klein en vitaal maken en houden 

De BAR-organisatie is van groot belang om de gemeentelijke dienstverlening uit te voeren 

en qua kwaliteit op peil te houden. Ze is dus nuttig en nodig. Tegelijkertijd moet de 

organisatie zo beperkt en wendbaar gehouden worden, om zo met alle ontwikkelingen van 

de maatschappij mee te kunnen veren. 


