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LEESWIJZER

Op de komende pagina’s gaan wij  

concreet in op de plannen die we  

hebben voor deze collegeperiode.

Op pagina 5 beschrijven we  

onze bestuursstijl. Op pagina 8 en 

9 stellen we onszelf voor, met onze 

portefeuilles en de verdeling van  

de wijkwethouders. Vanaf pagina  

10 volgt een overzicht met wat we 

deze bestuursperiode gaan doen, 

gerangschikt naar thema’s.

We hebben de volgende thema’s

benoemd:

1.  Veilige, aantrekkelijke 

woonomgeving, pagina 10

2. Zorgen voor elkaar, pagina 16

3. Verduurzamen, pagina 20

4.  Leren, werken en  

ondernemen, pagina 26

5. Ontspannen, pagina 30

6.  Financiën en  

organisatie, pagina 34

Door middel van symbolen kunt u  

zien aan welke doelen uit de agenda 

met Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

het thema bijdraagt.

Barendrecht
toekomstbestendig!

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben  

CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en  

D66 in Barendrecht een coalitieakkoord gesloten. Dit  

akkoord vormt de basis van onze samenwerking voor  

de bestuursperiode 2018 - 2022. Het is ook het  

startpunt van dit collegeprogramma.

 

We hebben in de voorbereiding van dit collegeprogramma 

met veel mensen in Barendrecht gesproken. In die  

gesprekken is vooral duidelijk geworden dat u als inwoner, 

raadslid, ondernemer of (maatschappelijke) organisatie  

goed geïnformeerd wilt worden door de gemeente. Ook  

verwacht u dat de gemeente een ondersteunende rol  

speelt, waarbij heel duidelijk is dat u ook graag zelf mee  

wil doen en denken.

 

Alle opvattingen die we hebben meegekregen laten  

we terugkomen in de manier waarop we besturen. Want 

we waarderen het enorm dat u meedenkt en meedoet.  

Daar gaan we veel gebruik van maken. Dit kunt u  

bijvoorbeeld zien in de manier waarop de wethouders  

hun rol invullen. We werken als wijkwethouder,  

vanuit de inhoud, vanuit uw wensen en ideeën en  

echt samen met u. We betrekken u daarom in een  

vroegtijdig stadium bij het voorbereiden van besluiten.

 

Het samen doen, waarbij de belangen van alle  

Barendrechters onze agenda bepalen, dat is voor  

ons de rode draad van dit college. We gaan  

met veel energie zorgen voor een toekomstbestendig  

Barendrecht!

 

Het college van burgemeester en  

wethouders van Barendrecht
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Onze 
bestuursstijl
We zijn een krachtig bestuur van een zelfstandige  

gemeente, die in goed samenspel met de samenleving  

naar oplossingen zoekt voor de vele uitdagingen die  

op Barendrecht afkomen. We zijn ervan overtuigd dat  

dit een andere rol van de overheid vraagt. De complexe 

vraagstukken in de samenleving kunnen we namelijk

niet op de oude manier oplossen. De verhouding tussen  

overheid en inwoners verandert. Oog en oor voor de 

inwoners en de wijk staan daarbij centraal.

 

We gaan de uitdagingen als het zoeken naar nieuwe  

energiebronnen, het bieden van goede, passende en

betaalbare zorg, het behoud van een goede leefomgeving  

en de invoering van de Omgevingswet vanuit een nieuwe  

houding aan. We maken hierbij gebruik van nieuwe  

technologie en innovatieve manieren van samenwerken.

 

Barendrecht is een prettige gemeente om te wonen,  

te werken en te ondernemen. Wij zijn er trots op om  

inwoner te zijn van Barendrecht! Trots op het groen en  

op de vele voorzieningen die Barendrecht heeft. En op de 

grote hoeveelheid energie in de Barendrechtse samenleving, 

die tal van vrijwilligers kent. De betrokkenheid van zoveel

inwoners bij hun straat, buurt en wijk is van onschatbare 

waarde en dat willen we ook in de toekomst zo houden.
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In gesprek

We hebben met veel inwoners en partners gesproken over waar we in deze bestuursperiode mee aan de slag moeten gaan. Over  

het algemeen hoorden wij tevredenheid over het leven, wonen en werken in Barendrecht. We kregen ook tal van verbeterpunten en  

tips te horen. Deze nemen we ter harte en ziet u terug in het collegeprogramma. 

Onderstaand een greep uit de onderwerpen die zoal aan de orde zijn gekomen tijdens de gesprekken:

Wij werken de komende jaren  

vanuit de uitgangspunten dialoog, 

duurzaamheid, samenwerking,  

akkoorden en financiële situatie.

DIALOOG is de rode draad in  

de manier waarop het college werkt.  

De samenwerking met en tussen 

inwoners en partners is erop  

gericht een lokaal bestuur te zijn 

dat dienend is aan de samenleving. 

We zijn benaderbaar en de deur 

staat altijd open voor inwoners, 

ondernemers en partners. Ook zijn 

we aanwezig in de wijken. Door het 

wijkwethouderschap geven we hier 

een extra invulling aan. Zo blijven 

we continu in gesprek over uw 

wensen en aandachtspunten. Deze 

open houding kenmerkt de manier 

waarop wij de komende periode de 

uitdagingen aanpakken.

DUURZAAMHEID heeft een  

centrale plek in dit programma.  

De term duurzaamheid wordt  

vaak gekoppeld aan energie. Maar 

duurzaamheid gaat véél verder  

dan alleen zonnepanelen. Het 

gaat ook over het terugdringen 

van ongelijkheid, van armoede en 

van honger. We sluiten met ons 

collegeprogramma dan ook aan 

bij internationale afspraken die 

hierover zijn gemaakt en die lokaal 

vorm moeten krijgen. Die afspraken 

zijn vastgelegd in de agenda met 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die 

in 2015 door alle lidstaten van de 

Verenigde Naties is aangenomen en 

dé agenda vormt tot 2030. Hierin 

zijn 17 doelen opgenomen. In dit 

collegeprogramma kunt u vanaf 

de themapagina’s per thema door 

middel van symbolen zien aan welke 

doelen dit bijdraagt. 

SAMENWERKING in de regio speelt 

een belangrijke rol. We hebben een 

goede relatie met de gemeenten  

Albrandswaard en Ridderkerk. 

Naast het functioneren van  

onze gezamenlijke BAR-organisatie, 

heeft de bestuurlijke samen-

werking de aandacht. Naast lokale 

vraagstukken worden we meer  

en meer geconfronteerd met 

regionale vraagstukken, onder 

andere op het gebied van veiligheid, 

sociale zaken, wonen, verkeer en 

vervoer, economie en zorg. Op deze 

onderwerpen zien we dat we steeds 

vaker in regionaal verband moeten 

optrekken. Dat heeft risico’s, maar 

biedt juist ook kansen. En het 

vraagt vooral om een uitstekende 

samenwerking met andere  

gemeenten, waardoor we een  

sterkere positie innemen in de  

regio. Dit is ook belangrijk voor 

onze economische positionering.

AKKOORDEN

We zijn als overheid niet alleen. 

Sterker nog: er zit enorm veel 

kracht, kennis en initiatief ín de 

Barendrechters zelf. Deze kracht 

benutten we zo goed mogelijk.  

Daarom sluiten we in 2019 een  

aantal akkoorden. Die afspraken 

maken we met belanghebbende 

partijen en inwoners en gaan over 

klimaat, sport, wonen, innovatie, 

het centrum en eenzaamheid. 

Natuurlijk zetten we vervolgens 

de komende jaren met elkaar de 

schouders onder het verwezenlijken 

van al die afspraken. Waarom we 

op deze manier aan de slag gaan? 

Omdat we zoeken naar innovatieve 

oplossingen voor maatschappelijke 

vraagstukken of maatregelen.  

En daarom gaan we ambitieuze 

(groepen) inwoners en Barendrecht-

se partijen aan elkaar koppelen.

FINANCIËLE SITUATIE

De financiële situatie in  

Barendrecht geeft op korte termijn 

geen ruimte voor extra ambities.  

De komende jaren komt er veel op 

de gemeente af. In 2019 is er echter 

geen ruimte voor grote investerin-

gen binnen de huidige begroting. 

Daar moeten we logischerwijs  

rekening mee houden bij de  

ambities die we hebben. Plannen  

zijn mooi, maar ze moeten wel 

haalbaar zijn. Voor het maken van 

plannen voor de toekomst vraagt 

dit dus creativiteit en het maken 

van keuzes. Daarom gaan we pas 

in de loop van deze periode nieuwe 

investeringen doen. 
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 JAN VAN BELZEN

Burgemeester

Algemeen bestuur-

lijke aangelegenheden, 

Openbare orde en 

veiligheid, Inter- 

gemeentelijke samen-

werking, Internationale 

betrekkingen, Kabinets-

zaken, Communicatie, 

Evenementen,  

Vergunningen APV

PETER LUIJENDIJK 

Noord, Binnenland en 

Centrum

Onderwijs, Ruimtelijke 

ontwikkeling, Verkeer & 

vervoer

Projecten:  

Samenwerking  

Onderwijs &  

Bedrijfsleven,  

Stationsgebied,  

Zuidpolder, Trefpunt

ARNOUD PROOS 

Nieuweland,  

Molenvliet, Lagewei 

en Vrouwenpolder

Economische  

zaken, Wonen, 

Omgevingswet, 

Monumentenzorg 

Project:  

Botterlocatie

CEES SCHAAP 

Oranjewijk, Buitenoord 

en Ter Leede

Bedrijfsvoering,  

Openbare werken,  

Vastgoed &  

accommodaties,  

Toezicht & handhaving 

Project:  

Stationstuin

RESHMA ROOPRAM 

Bijdorp, Dorpzicht,  

Centrum West en  

Paddewei

Zorg & welzijn,  

Volksgezondheid,  

Jeugd & jongeren, 

Wijkteams 

Projecten:  

Revitalisering oude 

dorpskern, Nieuwbouw 

scholen, Borgstede

TANJA DE JONGE 

Waterkant,  

Havenkwartier,  

Meerwede en  

Gaatkensoog

Burger- en overheids-

participatie en wijk- 

gericht werken,  

Duurzame gemeente, 

Cultuur

Projecten:  

Nieuw Reijerwaard,  

Hart van Carnisselande

NICO BULTS 

Vrijenburg,  

Vrijheidsakker,  

Smitshoek en  

Riederhoek

Financiën, Sociale 

zaken, Vluchtelingen, 

Sport 

Project:  

Centrumaanpak

GERT-JAN BRAVENBOER 

Gemeentesecretaris
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Thema 1:

Veilige, aantrekkelijke  
woonomgeving

MET DE ACTIVITEITEN BINNEN 

DIT THEMA DRAGEN WIJ BIJ  

AAN DE VOLGENDE DUURZAME 

ONTWIKKELINGSDOELEN:

Infrastructuur voor  

duurzame industrialisatie

Maak steden veilig,  

veerkrachtig en duurzaam

Bevorderen van veiligheid, 

publieke diensten en recht 

voor iedereen

We maken Barendrecht veiliger

Het tegengaan van ondermijnende activiteiten, zoals  

drugscriminaliteit, hennepteelt en witwaspraktijken, is een 

actueel thema. We versterken onze aanpak om ondermijning 

tegen te gaan. Zo gaan we door met integrale controles op 

bedrijventerreinen. We stellen ons integrale veiligheidsbeleid 

opnieuw vast.

Over snelwegen, waterwegen en het spoor van Barendrecht 

vinden veel verkeersbewegingen plaats. Barendrecht heeft 

een aantal spoorlijnen in de kap waarin treinen rijden met 

(internationaal) goederenvervoer en personenvervoer. Daarbij 

vindt ook het vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Dat is 

voor veel inwoners een punt van zorg. We gaan inwoners en 

bedrijven informeren over de veiligheidsrisico’s waarmee 

Barendrecht te maken heeft en hoe zij hier mee om kunnen 

gaan.

De verdergaande digitalisering biedt mogelijkheden voor 

groei, maar veroorzaakt ook een groter risico op cybercrime. 

Het gaat hierbij onder andere over hacken, cyberpesten en 

frauduleuze handelingen. We zetten in op een effectieve 

aanpak van cybercrime. We informeren ondernemers over de 

risico’s en mogelijke maatregelen.

We gaan de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) 

verder professionaliseren. Het doel is om meer BOA’s op 

straat te krijgen. We gaan daarom vanaf 2020 de formatie 

van de BOA’s uitbreiden. Een aantal BOA’s krijgt uitgebreidere 

bevoegdheden en aanvullende trainingen. Ook willen wij de 

administratieve druk verlagen. 

BOA’s, politie en Buurtpreventie zijn belangrijk voor de  

veiligheid op straat. Ook spreken we met de politie over de 

inzet, zichtbaarheid en inzetbaarheid van de politie in onze 

wijken. We realiseren een tweede Veiligheidspost in het  

centrum. We blijven Buurtpreventie stimuleren. We verstevi-

gen de samenwerking met onze partners voor de aanpak en 

het voorkomen van jeugdcriminaliteit. 

Speciale aandacht gaat uit naar het aanpakken van diefstal: 

fietsendiefstallen, auto-inbraken en woninginbraken. We 

breiden cameratoezicht uit om het aantal fietsendiefstallen 

te verlagen.

We organiseren ieder jaar een Veiligheidsdag. Het ene jaar 

een kleine variant en het andere jaar een grote variant. Op 

deze manier zijn de veiligheidspartners zichtbaarder en is er 

meer contact met onze inwoners en deze partners.

Tot slot stellen we aankomende jaren meer vuurwerkvrije 

zones in. 

10%

Veiligheidspost
2020: Opening Veiligheidspost  

in het centrum

Een veiliger 
Barendrecht

Fietsendiefstal
Een daling van 10% van het aantal  
geregistreerde fietsendiefstallen,  
woninginbraken en auto-inbraken  

in 2022
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Wonen voor iedereen 

De woningmarkt in Barendrecht zit behoorlijk op slot.  

Doordat de vraag hoger is dan het aanbod worden koophuizen 

fors duurder, en starters met een gemiddeld inkomen vallen 

tussen wal en schip. Ze verdienen te veel voor sociale huur  

en te weinig voor een reguliere koopwoning. De gemeente 

zoekt naar mogelijkheden om Barendrechtse jonge  

volwassenen aan een betaalbare woning te helpen. We gaan 

een woonakkoord sluiten waarin we afspraken maken over 

woningen voor de verschillende doelgroepen. We realiseren 

de komende periode minimaal 750 woningen. De Woonvisie is 

hierbij leidend.

Met woningcorporaties en ontwikkelaars werken we aan 

creatieve oplossingen met aandacht voor alle doelgroepen. 

Belangrijke onderdelen hierbij zijn:

•  NIEUWBOUW 

Aankomende jaren realiseren we een gevarieerd nieuw-

bouwprogramma, met daarbij woningen voor de sociale en 

vrije sector. 

•  SOCIALE HUURWONINGEN 

We gaan onderzoeken hoe we kunnen bijdragen aan de 

vraag van de regio om meer sociale huurwoningen te  

realiseren. Met woningcorporaties maken we prestatie-

afspraken over het behoud van bestaande sociale  

huurwoningen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is  

bewoning door de juiste doelgroep. In dit licht zetten  

we het beroep ook voort tegen het besluit van Vestia om het 

aantal bestaande sociale huurwoningen te verminderen.   

•  DOORSTROMING 

We bevorderen de doorstroom van woningen door een 

stimuleringsregeling.

We gaan fietsen en gebruik maken van
het openbaar vervoer stimuleren

We bedenken innovatieve manieren om Barendrechters meer 

gebruik te laten maken van de fiets en het openbaar vervoer. 

Denk hierbij aan een betere OV-verbinding tussen Oost- en 

West-Barendrecht (ook voor minder mobiele doelgroepen)  

en het stimuleren van het plaatsen van deelauto’s.  

Thema 1: Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

De Buurtbus gaat in 2019 rijden. Alle ideeën over innova-

tievere en duurzamere manieren van vervoer werken we op 

basis van de mobiliteitsvisie ‘Barendrecht op weg’ verder uit. 

Het openbaar vervoer speelt een belangrijke rol in het ver-

duurzamen van onze mobiliteit. Barendrecht heeft een prach-

tig station, maar hiervan wordt nog onvoldoende gebruik 

gemaakt. We maken het station aantrekkelijker om zo meer 

mensen de overstap te laten maken van de auto naar een 

duurzamer vervoermiddel. Praktisch gezien betekent  

dit dat er een visie komt voor het verbeteren van de  

stationsomgeving. We onderzoeken hoe we de verblijfs- 

kwaliteit van het gebied kunnen verbeteren, met daarbij  

tegelijk de realisatie van een grotere fietsenstalling. Een  

belangrijke opgave ligt ook in een goed georganiseerde 

overstap tussen de verschillende vervoerstypen: trein, bus, 

taxi, auto en fiets. De organisatie van deze voorzieningen is 

bepalend voor een goed functionerende stationsomgeving. 

Ook pakken we de loop- en fietsroutes (inclusief bewegwijze-

ring) van en naar het station aan.   

We gaan de oostkant van het station ontwikkelen. De ambitie 

is om samen met ondernemers en andere betrokken partijen 

van een bedrijventerrein een aantrekkelijk gebied met woon-, 

werk- en verblijfsfuncties te maken. We gaan interviews, 

ronde tafelgesprekken en workshops houden om tot een visie 

te komen. 

Uit de tien belangrijkste fietsroutes kiezen we er vijf die we 

gaan verbeteren. We gaan ook de parkeermogelijkheden voor 

fietsen verbeteren en de snelle fietsroute F15, die al langs  

het Binnenhof ligt, doortrekken tot de Schaatsbaan. In 2022 

willen we in de top tien staan van fietsvriendelijke  

gemeentes in Nederland.   

We gaan voor een levendig, 
aantrekkelijk centrum!

Het centrum van Barendrecht wordt een levendige en 

aantrekkelijke plek om te ontspannen, elkaar te ontmoeten, 

te winkelen en te wonen. Over de inrichting gaan we nadruk-

kelijk in gesprek met inwoners, eigenaren, winkeliers en 

andere maatschappelijke partners.  Bij de ontwikkeling van 

het centrum houden we rekening met vraagstukken op het 

gebied van duurzaamheid, klimaat, woningbouw en mobiliteit. 

De gebruikers van het centrum geven regelmatig aan het 

gebied “hard en stenig” te vinden. Met de vergroening van 

het centrum werken wij als gemeente aan een sfeervoller 

en aantrekkelijker winkelgebied. Zo wordt ondernemen, win-

kelen en het bezoeken van het centrum aangenamer. In het 

centrum bieden wij ruimte aan maatschappelijke organisaties 

en daarom realiseren wij, samen met partners, in 2021 een 

nieuw Trefpunt.

We stellen de toekomstvisie Oude Dorpskern op. Dit doen we 

samen met alle betrokkenen. Ook de uitwerking wordt deze 

periode afgerond, inclusief de vraagstukken rondom parkeren.

Met ondernemers, inwoners, Verenigingen van Eigenaren en 

culturele en maatschappelijke partners geven we uitvoering 

aan het programma “Hart van Carnisselande”. Samen pas-

sen we de buitenruimte aan. De inmiddels opgerichte “Buurt 

Bestuurt” is een vaste gesprekspartner voor ons. Culturele 

en maatschappelijke activiteiten dragen bij aan ontmoeting 

en verbinding in de samenleving en spelen een belangrijke rol 

in het programma. Partners op dit gebied krijgen van ons veel 

ruimte om met nieuwe ideeën te komen die het programma 

kunnen versterken.

Het moet makkelijker worden evenementen te organiseren. 

Er komt een evenementenkalender waardoor evenementen in 

Barendrecht beter in beeld komen. We houden het evenemen-

tenbeleid tegen het licht en gaan initiatiefnemers beter bege-

leiden bij het organiseren van evenementen en het aanvragen 

van evenementenvergunningen.

Fietsvriendelijk
Barendrecht in de top 10 op de ranglijst 

fietsvriendelijke gemeenten

Een  
bereikbaar 

Barendrecht
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Financiële gevolgen thema Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

Thema 1: Veilige, aantrekkelijke woonomgeving

 2019 2020 2021 2022

Thema Veilige, aantrekkelijke woonomgeving     

Maatregelen tegen fietsdiefstal, woninginbraken en  
auto-inbraken

15.000 15.000 15.000 15.000

Extra fte BOA  58.000 58.000 58.000

Training BOA's 10.000 10.000 10.000 10.000

Ondersteuning buurtpreventie  10.000 10.000 10.000

Continueren doorstroomregeling woningen  67.500 67.500 67.500

Betere verbinding tussen Oost- en West-Barendrecht  125.000 125.000 125.000

Masterplan verbeteren gehele stationsomgeving  150.000   

Verbeteren parkeer- en fietsmogelijkheden  
omgeving stationsgebied

40.000 40.000 40.000 40.000

Investeringen loop-fietsroutes stationsgebied  
en voorplein NS-station

  51.300 51.300

Kosten investering 5 nieuwe fietsroutes    62.500

Verbeteren parkeermogelijkheden fietsen   25.000 25.000

Totaal thema Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 65.000 475.500 401.800 464.300

De buitenruimte is op orde

Onze inwoners zijn trots op hun groene gemeente en hechten 

veel waarde aan goed onderhouden en veilig openbaar  

groen. En groen is veel meer! Door meer groen wordt  

Barendrecht mooier en is de gemeente beter bestand tegen 

klimaatverandering. Om de groene kwaliteiten van onze  

leefomgeving te borgen is er een gezamenlijke inspanning 

nodig van gemeente, bedrijven en inwoners. 

De gemeente organiseert regelmatig wijkschouwen om  

inwoners te betrekken bij de openbare ruimte in hun wijk. 

Tijdens deze wandelingen praten inwoners mee en kunnen  

zij hun wensen kenbaar maken. 

Deze collegeperiode gaan we op verschillende locaties  

de buitenruimte anders onderhouden. Enerzijds  

veranderen we de frequentie van het onderhoud. Anderzijds 

zorgen we ervoor dat meer verschillende bloemen en  

insecten de kans krijgen zich te ontwikkelen. 

Jan van Belzen, burgemeester

‘We hebben oog voor  
veiligheidsrisico’s bij  

transport.’

‘We maken een  
vuist tegen  

fietsendiefstal,  
woninginbraken en  

auto-inbraken!’

‘We pakken ondermijning  
aan in samenwerking  

met politie en justitie.’

 

Een goed  
onderhouden
Barendrecht

B

Het onderhoud van de buitenruimte  
is minimaal op niveau B, met aandacht 

voor de biodiversiteit
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Thema 2:

Zorgen voor elkaar

MET DE ACTIVITEITEN BINNEN 

DIT THEMA DRAGEN WIJ BIJ  

AAN DE VOLGENDE DUURZAME 

ONTWIKKELINGSDOELEN:

Gezondheidszorg  

voor iedereen

Verminderen ongelijkheid 

binnen en tussen landen

We maken een succes van integraal werken

We gaan nieuwe afspraken maken met onze partners over 

integraal werken binnen de Wmo, Jeugd en Participatie. 

In de aanpak is er aandacht is voor alle leefgebieden van 

inwoners. De vraag van een inwoner is een samenhangend 

geheel. Om deze vraag goed te beantwoorden is het van  

groot belang dat er één gemeentelijke toegang is voor  

meervoudige problematiek. Zo organiseren we dat de  

inwoners de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

We verbeteren de samenwerking met onze maatschappelijke 

partners, het zorgveld en het onderwijs. Dit doen we onder 

andere door het inzetten van een voorbereidingsteam,  

waarvan professionals van de wijkteams, jeugdgezondheids-

zorg en welzijn onderdeel uitmaken. 

In samenwerking met onze ketenpartners komen we tot een 

aanpak voor personen met verward gedrag. We kijken naar  

de mogelijkheid van een direct bereikbaar advies- en  

meldpunt en een persoonsgerichte aanpak voor mensen  

met complexe problematiek. Hiervoor versterken wij het 

Lokaal Zorg Netwerk.

We zetten in op preventie en innovatie

De komende jaren zetten we in op innovatieve aanpakken 

gericht op preventie en vroegsignalering. Innovatie is nodig 

om de zorg betaalbaar en de kosten beheersbaar te houden 

voor hen die dat echt nodig hebben. 

Voorkomen is beter dan genezen en daarom zetten we in op 

preventie en vroegsignalering. Zo voorkomen we grotere  

problemen. Preventief bestrijden we eenzaamheid en  

bevorderen we sociale binding, zodat ook inwoners die niet 

direct om hulp vragen, niet aan de kant blijven staan. We 

hebben specifiek aandacht voor kwetsbare gezinnen met 

minderjarige kinderen, bijvoorbeeld rondom complexe  

echtscheidingen. Dit doen wij uiteraard in samenwerking  

met onze maatschappelijke partners.

De maatschappelijke uitdagingen in het sociaal domein  

vragen om een overheid die de samenleving betrekt en  

ruimte biedt voor inwoners- en ondernemersinitiatieven.  

Er is behoefte aan innovatie en ondernemende oplossingen 

om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Vraag-

stukken die de overheid niet alleen kan oplossen. Sociaal 

ondernemers helpen om dit op te pakken en stellen de  

maatschappelijke impact voorop. We stellen daarom  

een innovatiefonds Sociaal Domein in.

Onze welzijnsorganisaties hebben veel kennis van kwetsbare 

doelgroepen, maar ontberen noodzakelijke ervaring op een 

ander vlak: ondernemerschap. Terwijl een ondernemende 

manier van denken en werken veel op kan leveren. Het 

verkleint de afhankelijkheid van subsidie, creëert kansen 

voor kwaliteitsverbetering en leidt tot innovatie. De komende 

periode vragen wij van welzijnsorganisaties ondernemender 

te gaan werken.

Alle kinderen doen mee

Wij stellen ons tot doel dat alle kinderen mee kunnen doen  

op school en niet opgroeien in armoede. De gemeente wil 

jeugd en jongeren die hulp nodig hebben ondersteuning  

bieden en investeert in preventie en gezond gedrag. We  

geven daarom extra aandacht aan de invulling van het 

schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs.

Een goede start voorkomt veel problemen later in het leven. 

Met de ondersteuning van het jeugdwerk dragen wij bij aan 

het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van onze tieners en 

jongeren en het voorkomen van overlast. Wij bekijken de  

komende periode opnieuw hoe het jeugdwerk het beste  

kan worden georganiseerd. In buurten waar de meeste  

kinderen uit kwetsbare gezinnen wonen, zetten we extra in  

op naschoolse educatieve activiteiten op het gebied van  

natuur, sport en cultuur. We sluiten ons als gemeente aan bij 

het jeugdeducatiefonds. 

We onderzoeken of jongeren kunnen worden opgeleid tot 

buurtcoaches, zodat ze een rolmodel in de buurt zijn. Zo  

gaan we overlast tegen. We stimuleren nieuwe initiatieven 

vanuit de samenleving om jongeren gezond en vitaal te 

helpen opgroeien, bijvoorbeeld nieuwe initiatieven vanuit 

sportverenigingen.

We dringen wachtlijsten in de jeugdzorg terug en geven 

jonge mensen zoveel als mogelijk een stem in de zorg die 

zij krijgen. We hebben extra aandacht voor de drempels die 

jongeren die GGZ-hulp nodig hebben tegenkomen.

We gebruiken de beschikbare Klijnsmagelden (€144.000,-) 

om het Kindpakket (in natura beschikbaar voor kinderen uit 

gezinnen met een laag besteedbaar inkomen) vorm te geven, 

conform de afspraken tussen VNG en het Rijk (bestuurlijke  

afspraken ‘Kansrijk opgroeien voor alle kinderen in  

Nederland’ d.d. 11-11-2016). In 2019 worden de Klijnsmagelden 

daarom gesepareerd van het minimabeleid en brengen  

we de financiële consequenties in kaart bij de 1e Tussenrap-

portage 2019.
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Aandacht voor vrijwilligers, mantelzorg, 
dementie en eenzaamheid

We hebben oog voor specifieke doelgroepen die met wat 

extra steun langer (of weer sneller), beter en op hun eigen 

niveau kunnen participeren in de samenleving. We sluiten 

samen met onze partners een akkoord tegen eenzaamheid. 

Daarnaast geven we extra aandacht aan de vrijwilligers en 

mantelzorgers in Barendrecht.

Ouderen blijven langer zelfstandig wonen dan voorheen.  

De 75+ huisbezoeken door KijkopWelzijn zetten wij voort.  

De gemeente stimuleert bouwplannen voor ouderenwoningen, 

dichtbij wijksteunpunten met activiteiten, zorg aan huis en 

dichtbij de winkels en het openbaar vervoer.

Deze periode ligt de focus op de herontwikkeling van  

Borgstede. We zetten in op een betaalbare ouderen- 

vriendelijke groene woonomgeving voor senioren met  

kleine tot grote zorgbehoefte. We onderzoeken, samen  

met onze partners Laurens en Woonzorg Nederland, welke 

meerwaarde het nieuwe Borgstede voor langer thuiswonende 

senioren kan bieden voor dagbesteding of medische zorg. 

Door aanpassingen in het park willen we meer verbinding 

creëren met de omgeving. Tegelijkertijd onderzoeken wij  

of we andere woonvormen, bijvoorbeeld starterswoningen, 

kunnen toevoegen.

Het aantal mensen met dementie in onze gemeente  

neemt de komende jaren toe. Dit betekent ook dat er meer 

mantelzorgers komen en dat meer inwoners en organisaties 

in Barendrecht in de dagelijkse praktijk te maken krijgen  

met dementie. De grootste wens van mensen met dementie – 

én hun mantelzorgers - is om zo lang mogelijk thuis te  

kunnen blijven wonen. Deel blijven nemen aan het gewone  

leven is voor hen erg belangrijk. Daarbij hebben zij wel  

de hulp van hun omgeving en gemeente nodig. De komende  

collegeperiode werken wij aan een dementievriendelijk  

Barendrecht.

Financiële gevolgen thema Zorgen voor elkaar

 2019 2020 2021 2022

Thema Zorgen voor elkaar     

Kindpakket p.m. p.m. p.m. p.m.

Jeugdeducatiefonds 15.000 15.000 15.000 15.000

Aanpak dementievriendelijke gemeente 25.000 25.000 25.000 25.000

Totaal thema Zorgen voor elkaar 40.000 40.000 40.000 40.000

Thema 2: Zorgen voor elkaar    

Reshma Roopram, wethouder

‘Ik ga er voor zorgen dat  
mantelzorgers, en zeker de jonge 

mantelzorgers, in Barendrecht 
meer aandacht krijgen.  

Ook vind ik het belangrijk dat  
Barendrechters, zowel ouderen 

als jongeren, zich hier niet  
eenzaam voelen.’

‘Als portefeuillehouder zie ik  
het als een uitdaging om de 
maatschappelijke opgaven in  

het sociaal domein op een  
ondernemende en innovatieve 
wijze op te pakken; dat is waar  

ik voor sta als wethouder in  
Barendrecht.’

‘De jeugd heeft  
voor ons een centrale  
plek en hun stem is  
van cruciaal belang  
bij het ontwikkelen  

van beleid.’ 

 

Akkoord
Akkoord tegen eenzaamheid  

sluiten met partners

Zorgzaam 
Barendrecht

Instellen  
Innovatiefonds

Voor maatschappelijke organisaties met 
vernieuwende ideeën sociaal domein
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Thema 3:

Verduurzamen

MET DE ACTIVITEITEN BINNEN 

DIT THEMA DRAGEN WIJ BIJ  

AAN DE VOLGENDE DUURZAME 

ONTWIKKELINGSDOELEN:

Toegang tot betaalbare 

en duurzame energie voor 

iedereen

Duurzame consumptie en 

productie

Aanpak  

klimaatverandering

Beschermen van  

ecosystemen, bossen en 

biodiversiteit

We maken werk van duurzaamheid 
voor iedereen! 

We dragen bij aan het landelijke doel om te komen tot een 

betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoor- 

ziening voor iedereen in 2050 en een energiebesparing  

van 33%. We gaan de impact van de energietransitie in  

kaart brengen. En om af te spreken wie wat gaat doen om de 

doelstellingen te halen sluiten we een Klimaatakkoord  

in Barendrecht.

Regionaal hebben we afgesproken om de Regionale Energie 

Strategie op te stellen. Deze strategie brengt in beeld hoe 

we in 2050 komen tot een CO2-vrije energievoorziening. Ook 

lokaal ontwikkelen we kaders voor het verduurzamen van 

Barendrecht:

- We maken een plan voor een klimaatbestendig Barendrecht;

-  We stellen een toetsingskader op voor de ruimtelijke  

gevolgen van de energietransitie; en

-  We realiseren een ruimtelijke kansenkaart voor de  

opwekking van duurzame energie.

Deze plannen geven richting aan de manier waarop we onze 

opgave voor duurzaamheid kunnen invullen. De gemeente 

geeft hierbij graag het goede voorbeeld. In deze college-

periode gaan we verder met het verduurzamen van onze 

gemeentelijke gebouwen. Ook worden de gemeentelijke  

voertuigen zoveel mogelijk duurzaam en komen er bij  

openbare voorzieningen meer elektrische laadpalen.  

Daarnaast gaan we in gesprek met woningcorporaties om 

prestatieafspraken te maken over het verder verduurzamen 

van hun vastgoed. 

Bij nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwbouw en renovatie, 

informeren en adviseren we de betrokken partijen actief  

over energieneutraal bouwen en renoveren. We stellen een 

transitievisie warmte op voor aardgasloze wijken. Aan de 

hand van deze visie ontwikkelen we plannen per wijk.

Om ook onze inwoners te stimuleren, ondernemen we de 

volgende activiteiten:

-  We informeren onze inwoners continu over de mogelijk- 

heden om duurzamer te wonen en te leven en over de  

financiële mogelijkheden. Daarnaast zetten we in op het  

vergroten van de bekendheid van de WoonWijzerWinkel 

zodat meer inwoners daar een bezoek aan brengen.

-  We zetten de duurzaamheidslening opnieuw in. De  

investering verdient zichzelf terug.

-  We stellen duurzaamheidseisen bij subsidie- en inkoop-

aanvragen.

-  We versterken de natuur- en milieueducatie op scholen en 

integreren deze in het circulair centrum. 

 

50
50

Duurzaam 
Barendrecht

Zonnepanelen
Over 4 jaar liggen er zonnepanelen  

op alle geschikte daken van  
gemeentelijke gebouwen.

Duurzaamheidsscore
De duurzaamheidsscore is beter dan  

het landelijk gemiddelde.  
(bron: www.waarstaatjegemeente.nl)
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Los van de bovenstaande activiteiten blijven we de geluids-

belasting en luchtkwaliteit in Barendrecht monitoren. We 

zetten ons hier ook voor in bij onze externe partners, zoals  

de MRDH, Rijkswaterstaat en Rotterdam/The Hague Airport. 

Geluidsbelasting en slechtere luchtkwaliteit die Barendrech-

ters ervaren zijn immers ook afkomstig van de snelwegen  

en luchtverkeer.

We stimuleren duurzaam ondernemerschap
en duurzame bedrijventerreinen

We blijven bij onze ondernemers aandacht vragen voor  

duurzaam ondernemerschap. We verduurzamen de  

buitenruimte op bedrijventerreinen op de momenten dat 

regulier onderhoud nodig is. In de omgeving van de  

bedrijventerreinen Vaanpark en BT Oost realiseren we  

duurzame energieoplossingen. We streven naar een circulaire 

inrichting van  Nieuw Reijerwaard. We geven een impuls aan 

de Duurzaamheidskring. Zo stimuleren we uitwisseling van 

kennis en best practices. We gaan een innovatieprijs uitreiken 

voor het meest duurzame initiatief in Barendrecht.

We maken werk van de circulaire economie
en verminderen restafval

Barendrecht ontwikkelt zich naar een circulaire economie. 

In een circulaire economie worden producten en materialen 

volledig hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. 

Ook de circulaire economie is een maatschappelijke transitie, 

waaraan inwoners en ondernemers een belangrijke bijdrage 

Thema 3: Verduurzamen    

leveren. We onderschrijven de VANG-doelstelling van het Rijk 

om het restafval terug te brengen naar 100 kg per inwoner  

en willen in 2050 volledig circulair zijn en geen restafval 

meer produceren.  

 

De gemeente heeft een forse uitdaging wat betreft het  

verminderen van restafval. De eerste stap is om dit de 

komende collegeperiode te verlagen van 286 kg per inwoner 

naar 175 kg. We realiseren een strategie voor de circulaire 

economie en formuleren een actieplan en een tijdpad.  

We maken nieuw afvalbeleid en realiseren een nieuw  

afvalinzamelingssysteem in Barendrecht. Om de bekendheid 

van circulaire economie te verhogen komt er een communica-

tiecampagne en organiseren we een grondstoffenconferentie. 

 

Het huidige afvalaanbiedstation moet worden vervangen. We 

gaan in gesprek met scholen, ondernemers en inwoners of 

er behoefte en ruimte is voor educatie over de circulaire en 

deeleconomie. Dat biedt mogelijkheden voor het onderzoeken 

van een Circulair Centrum, waarin niet alleen het innemen, 

verwerken en hergebruik van grondstoffen centraal staan 

maar ook circulaire ondernemers en publieksfuncties een 

plaats hebben. Tevens kunnen dan scholen, inwoners en  

ondernemers hier terecht voor voorlichting, advies en  

educatie over de circulaire en deeleconomie.

‘In overleg met inwoners,  
ondernemers en partners komt  

er voor iedere wijk een plan  
om energie te besparen en hoe 
andere vormen van energie te  

gebruiken. U vroeg het college om 
goede informatievoorziening, daar 

ga ik graag mee aan de slag!’

‘Iedereen moet aan  
cultuur kunnen  

meedoen. Daarom wil 
ik een breed cultureel 

aanbod, dichtbij de  
inwoners. Cultuur- 

educatie op scholen  
zet ik voort. Samen 
met de partners wil  
ik werken aan het  
verder versterken  

van cultureel  
ondernemerschap.’

‘In Barendrecht  
gebeuren mooie  
dingen. Inwoners  

weten wat er in hun 
omgeving speelt.  

Ze nemen initiatieven 
om Barendrecht  

nog mooier te maken. 
Zij kunnen daarbij  
de gemeente om  
ondersteuning  

vragen.’

Tanja de Jonge, wethouder

 

Duurzaam 
Barendrecht

Huishoudelijk restafval
per inwoner in 2022
verlaagd naar 175kg

2017: 286kg
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Peter Luijendijk, wethouder

‘We verbeteren  
onveilige kruispunten, 
onveilige fietspaden en 

slecht wegdek.  
Hiermee vergroten we 

de fietsveiligheid!’

‘Ik vind het  
belangrijk dat we  

het gebruik van de 
fiets stimuleren en het 
fietsbereik vergroten. 

We breiden daarom 
het aantal doorgaande 
fietsroutes uit, zodat 
we in 2022 in de top  
10 staan van de lijst 
van de meest fiets-

vriendelijke gemeenten 
van Nederland.’

‘Het openbaar vervoer draag ik  
een warm hart toe. We verleiden  
de komende jaren meer mensen  

om gebruik te maken van het  
openbaar vervoer. En we onder- 

zoeken de mogelijkheden voor het  
verbeteren van de openbaar  

vervoerverbindingen.’

Financiële gevolgen thema Verduurzamen

 2019 2020 2021 2022

Thema Verduurzamen     

Plan van aanpak verduurzaming eigen vastgoed 140.000

Aanvullende maatregelen Energietransitie  95.000 135.000 70.000

Aanvullende maatregelen Circulaire Economie 60.000 50.000

Overige stimuleringsmaatregelen (laadpalen, WoonWijzerWinkel, 
Energieke Regio en Impuls Duurzaamheidskring) 

30.000 30.000 30.000 30.000

Totaal thema Verduurzamen 170.000 185.000 215.000 100.000

We spelen in op klimaatveranderingen 

De hevige hoosbui eind mei 2018, de droogte daarna, en  

de meest recente klimaatprognoses hebben laten zien dat  

we aan de slag moeten om Barendrecht klimaatbestendiger 

te maken. 

We hebben een eerste verkenning van onze klimaatadaptatie-

opgaven uitgevoerd en gaan met de resultaten in de periode 

tot 2021 in gesprek met partners, ondernemers en inwoners 

over een strategie en een uitvoeringsprogramma.  

Bij de inrichting van de openbare ruimte hebben we aandacht 

voor klimaatbestendigheid door meer groen, meer bomen en 

een grotere biodiversiteit te realiseren.  Voor het centrum 

van Barendrecht betekent dit bijvoorbeeld dat de nieuwe 

parkeerterreinen water kunnen bergen, dat er meer bomen 

in het centrum komen en dat natuurvriendelijke beplanting 

ervoor zorgt dat ons centrum aantrekkelijker wordt voor vlin-

ders, vogels en bijen. De beleving en de luchtkwaliteit moet 

hierdoor verbeteren. 

Met de operatie Steenbreek willen wij onze inwoners  

enthousiasmeren om hun tuinen te vergroenen. Samen  

kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaat-

bestendige, gezonde en groene samenleving. 

Duurzaam 
Barendrecht

Zorgen dat meer  
mensen gebruik

maken van het OV

Thema 3: Verduurzamen    
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Thema 4:

Leren, werken en  
ondernemen

MET DE ACTIVITEITEN BINNEN 

DIT THEMA DRAGEN WIJ BIJ  

AAN DE VOLGENDE DUURZAME 

ONTWIKKELINGSDOELEN:

Uitbannen van alle vormen 

van (extreme) armoede

Inclusief, gelijkwaardig en 

kwalitatief onderwijs voor 

iedereen

 Inclusieve, economische 

groei, werkgelegenheid 

en fatsoenlijk werk voor 

iedereen

Duurzame consumptie en 

productie

We ondersteunen onze ondernemers

Barendrecht heeft een goed vestigingsklimaat voor onder- 

nemers. Een verdere verbetering van het vestigingsklimaat is 

van belang. We pakken dit regionaal op. We zetten in elk geval 

in op versterking van de positionering van deze regio als  

AGF-sector. Nieuw Reijerwaard speelt hierin een belangrijke 

rol. Samen met de gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk 

nemen we een standpunt in over de positionering van onze 

regio. Daarom stellen we een regionale agenda economie op.

We verbeteren het vestigingsklimaat met de resultaten van 

de ondernemerspeiling. Ook organiseren we bijeenkomsten 

met samenwerkende partners om netwerken te faciliteren 

en startende ondernemers een platform te bieden. We geven 

ruimte aan innovatie en startups. Wij spannen ons in om 

innovatieve bedrijven naar Barendrecht te halen. We gaan 

samen met ondernemers een innovatiecentrum oprichten 

met mogelijkheden voor startups.

We gaan met ondernemers knelpunten bespreken en waar 

mogelijk oplossen. Aandachtspunt is hierbij de procedures 

rondom vergunningen. We stimuleren inkoop van producten 

en diensten door de gemeente bij lokale ondernemers.

We gaan de Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven evalueren 

om deze een nieuwe impuls te geven.

We faciliteren goed onderwijs

Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de onderwijshuis-

vesting. Deze collegeperiode realiseren we nieuwbouw voor 

de Ark en de Tweemaster. We gaan met scholen afspraken 

maken over klimaatverbetering en over veiligheid op school 

en de uitvoering hiervan. 

We evalueren Swim2Play en op basis hiervan werken we  

verder aan de waterveiligheid van basisschoolkinderen.

Er zijn leerlingen in het onderwijs die buiten de boot vallen. 

Zij zitten thuis terwijl zij naar school moeten en willen.  

Alleen, er is geen plek. We nemen onze verantwoordelijkheid 

om deze leerlingen zo snel mogelijk naar een passende plek 

in het onderwijs te kunnen laten gaan. Onze leerplicht- 

ambtenaren en wijkteams zetten we hiervoor in. We gaan in 

gesprek met de schoolbesturen over het passend onderwijs.

 

Barendrecht 
werkt en  
doet mee

30%

2022

27%
2017

30%

2022

Lokale inkoop
Percentage lokale inkoop naar  

minimaal 30% in 2022  
(in 2017: 27%) 

Innovatiecentrum
Een innovatiecentrum voor startups 
samen met ondernemers realiseren 
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Financiële gevolgen thema Leren, werken en ondernemen

 2019 2020 2021 2022

Thema Leren, werken en ondernemen     

Realisatie innovatiecentrum voor startups p.m. p.m. p.m. p.m.

Extra ondersteuning statushouders 50.000 50.000 50.000 50.000

Totaal thema Leren, werken en ondernemen 50.000 50.000 50.000 50.000

Thema 4: Leren, werken en ondernemen    

Arnoud Proos, wethouder

Ook in de regio wil ik mij sterk 
maken voor de economische  

belangen van Barendrecht. De  
gemeente moet weer een logische 

partner worden voor onze  
ondernemers.’

‘Barendrecht heeft een goede  
economische positie, daar moeten we meer 
gebruik van maken. We gaan meer ruimte 
maken voor innovatie en startups, met  

name in de AGF-sector.’

‘Er is een duidelijke  
behoefte aan woningen 
voor alle doelgroepen, 
jong én oud. Daar ga ik 
mij de komende jaren 

hard voor maken.’Iedereen werkt mee

We gaan arbeidsparticipatie bevorderen en mensen naar werk 

begeleiden. Dit vraagt zowel om een regionale als een lokale 

aanpak. Regionaal kijken we hoe de arbeidsmarkt zich op de 

langere termijn ontwikkelt. Inwoners die het nodig hebben, 

krijgen een passend traject gericht op werk, waardoor ze naar 

eigen vermogen kunnen participeren. 

Statushouders moeten zich thuis voelen in Barendrecht.  

We gaan extra ondersteuning bieden. Een baan, passende 

huisvesting en het beheersen van de Nederlandse taal  

vormen daarbij het uitgangspunt.

We ontwikkelen nieuwe methoden om armoede in een  

vroeg stadium te kunnen herkennen, zodat we gericht  

voorzieningen kunnen aanbieden.   

100%

2021B1

Taaltoets vluchtelingen 
100% slagingspercentage 

per 2021 (B1-niveau)

Aantal bijstands-
gerechtigden in 2022
verminderen met 10%

-10%
2022
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Thema 5:

Ontspannen

MET DE ACTIVITEITEN BINNEN 

DIT THEMA DRAGEN WIJ BIJ  

AAN DE VOLGENDE DUURZAME 

ONTWIKKELINGSDOELEN:

Beschermen van  

ecosystemen, bossen en 

biodiversiteit

Iedereen kan ontspannen

De Zuidpolder met het Barendbos is een goed voorbeeld  

hoe wij natuur, rust en recreëren willen realiseren. We gaan  

in samenspraak met de huidige eigenaren, agrarische  

ondernemers en andere belanghebbenden het natuurgebied 

in de Zuidpolder verder ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij  

is geen nieuwe woningbouw. We maken het buitengebied  

aantrekkelijker voor fietsers. Zo wordt de Noldijk een  

30-kilometerweg, dat is veiliger voor zowel de fietser als  

de inwoners. En we nemen bebouwde komwegen over van het 

Waterschap Hollandse Delta. 

Voor zwemmen in de buitenlucht kijken we naar mogelijk- 

heden voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de 

Gaatkensplas en naar een eigentijdse inrichting van de 

zwemplas in de Wevershoek. Voor plezierboten kijken we  

naar de mogelijkheden van een recreatiehaven in de  

Waal. Voor de wandelaars proberen we het buitengebied 

aantrekkelijker te maken. Ook ontwikkelen we aankomende 

jaren de omgeving Bruggenhoofd met de trimbaan tot een 

recreatief gebied met uitstraling.

Iedereen kan sporten

Wij zijn een sportieve gemeente. We stimuleren de  

mogelijkheden van sport voor iedereen, door samenwerking 

met scholen, sportverenigingen, buurtsportcoaches en  

overige maatschappelijke partners. We omarmen het  

nationale Sportakkoord. Ook wij gaan een lokaal  

Sportakkoord opstellen, waarin we de mogelijkheden voor 

sport voor iedereen verder uitwerken. 

Barendrecht heeft veel jeugd, zeker in onze nieuwe wijken. 

Daarom besteden wij veel aandacht aan speelvoorzieningen 

voor hen. Het is onze overtuiging dat zij zich het best  

ontwikkelen als ze kunnen bewegen. Niet voor niets zijn  

wij een gemeente met veel sportvoorzieningen. Ook  

niet-georganiseerd sporten vinden we belangrijk. We gaan 

een Krajicek Playground realiseren en trapvelden  

van kunstgras. 
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Thema 5: Ontspannen    

Financiële gevolgen thema ontspannen

 2019 2020 2021 2022

Thema ontspannen     

Noldijk fietsvriendelijker maken 25.000

Overname en herinrichting wegen waterschap Hollandse Delta  100.000

Ontwikkelen omgeving bruggenhoofd inclusief Trimbaan 50.000

Training cultureel ondernemerschap 30.000

Herontwikkelen Bibliotheek Carnisselande p.m. p.m. p.m. p.m.

Totaal thema ontspannen 0 30.000 150.000 25.000

‘Zo veel mogelijk  
mensen moeten zo  

goed mogelijk kunnen 
sporten in Barendrecht. 
Goede en toegankelijke 

voorzieningen zijn  
dus noodzakelijk, voor 

jong én oud.’

‘Ik vind het belangrijk dat alle Barendrechters 
meedoen, met werk én een zelfstandig inkomen. 

Natuurlijk is dat niet voor iedereen mogelijk. 
Daarom ondersteunen we die inwoners die in  

armoede leven.’ 

‘Het centrum maken  
we levendig en  

aantrekkelijk, met  
ruimte waar  

inwoners kunnen  
ontspannen en elkaar 
kunnen ontmoeten. 
Over de gewenste  

ruimtelijke ontwikkeling 
praten we met  

eigenaren, winkeliers  
en andere  

maatschappelijk  
partners.’ 

Nico Bults, wethouder

Iedereen kan cultuur beleven 

Onze gemeente heeft een hoog voorzieningenniveau op  

het gebied van cultuur. We hebben specifiek aandacht  

voor cultuur in Carnisselande. Op aangeven van de samen- 

leving gaan we meer vraaggericht lokale initiatieven  

ondersteunen. We stimuleren het inzetten van het culturele 

netwerk in Barendrecht om zo de samenwerking te  

verbeteren. En we investeren in cultuureducatie voor  

de jeugd. 

We bevorderen cultureel ondernemerschap. We organiseren 

daarvoor een training voor onze samenwerkende partners  

en organisaties die subsidie krijgen. 

We werken aan de doorontwikkeling van de locatie van  

de bibliotheek in Carnisselande naar een moderne en  

aantrekkelijke ontmoetingsruimte voor jong en oud.  

De bibliotheek is een belangrijke partner en ontwikkelt  

het concept ‘wijkbibliotheek’. 
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Thema 6:

Financiën en organisatie

MET DE ACTIVITEITEN BINNEN 

DIT THEMA DRAGEN WIJ BIJ  

AAN DE VOLGENDE DUURZAME 

ONTWIKKELINGSDOELEN:

Infrastructuur voor  

duurzame industrialisatie

Bevorderen van veiligheid, 

publieke diensten en recht 

voor iedereen

We hebben een financieel gezonde 
gemeente

Barendrecht heeft een hoog voorzieningenniveau en dat kost 

ook veel geld. Om in de toekomst onze taken goed te kunnen 

uitvoeren moet de gemeente financieel gezond blijven.

Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

- De begroting is meerjarig sluitend;

-  We streven naar een weerstandsvermogen van 2,0, met een 

minimum van 1,4;

-  We kijken kritisch naar de planning van voorgenomen  

investeringen;

-  Als de financiële ruimte beperkt is worden nieuwe wensen 

zoveel mogelijk gedekt door het schrappen van oud beleid 

en/of doelmatigere inzet van bestaand beleid; en

-  We verhogen de gemeentelijke belastingen met niet meer 

dan de maximale inflatie met in achtneming van landelijke 

ontwikkelingen.

We boren alternatieve financieringsbronnen aan, zoals 

cofinanciering van derden en subsidiemogelijkheden vanuit 

Europa of het Rijk. 

Voor de aandelen Eneco handhaven we het besluit tot  

verkoop. Als de verkoop concreter wordt, formuleren we  

een voorstel die past bij de gestelde doelen van dit  

collegeprogramma.

We hebben een efficiënte en
effectieve organisatie

Goede bedrijfsvoering betekent aandacht voor efficiency  

en effectiviteit. Dit betekent onder andere dat we de acties 

uit de Evaluatie Barendrecht in de BAR-samenwerking  

verder uitwerken en implementeren. 
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Financiële gevolgen thema Financiën en 0rganisatie

 2019 2020 2021 2022

Thema Financiën en organisatie     

Uitbreiding wijkgericht werken p.m. p.m. p.m. p.m.

Kosten digitaal P&C systeem  20.000 20.000 20.000 20.000

Afstemmen communicatiekanalen op  
Barendrechtse samenleving

25.000

Webcare uitbreiden 60.000 60.000 60.000

Totaal thema Financiën en organisatie 20.000 105.000 80.000 80.000

‘Mensen willen een goede toekomst voor hun  
kinderen. De circulaire economie biedt  

mogelijkheden voor innovatie en nieuwe  
werkgelegenheid. Goede voorzieningen om  

beter afval te scheiden en spullen een langere  
levensduur of een tweede leven te geven bieden 

inwoners de mogelijkheid zelf een bijdrage te  
leveren aan een duurzame samenleving. 

‘Ik woon een stuk  
plezieriger als de  

buurt groen is en er 
goede voorzieningen in 

de buurt zijn. En  
dat geldt voor velen 

met mij. Ik heb in  
de gesprekken  

die ik heb gevoerd  
veelal gehoord dat  

mensen hier prettig  
wonen, maar dat er  
wel meer aandacht 
moet komen voor  

het onderhoud van 
 de buurt.’

‘Er is een roep om  
meer BOA’s. We gaan 
daarom vanaf 2020  

de formatie van BOA’s  
uitbreiden.’ 

Thema 6: Financiën en organisatie   

Cees Schaap, wethouder

We ontwikkelen een visie op wijkgericht werken en het  

wijkwethouderschap. Hiermee willen  we sneller signalen 

vanuit de samenleving oppakken. 

We investeren in een digitaal systeem om de begrotingscyclus 

op een doeltreffende manier vorm te geven en transparan-

tie en actualiteit rondom de financiële stand van zaken te 

versterken.

We bereiden de organisatie voor op de invoering van de 

Omgevingswet waardoor het voor inwoners en ondernemers 

toegankelijker wordt om te participeren. Door minder regels 

te stellen waar het kan, door inzichtelijker wetgeving en door 

betere informatievoorziening.

We bieden een kwalitatief hoog niveau
dienstverlening aan onze inwoners

We maken het onze inwoners makkelijk om ons te benaderen. 

Om dit te bereiken benutten we de nieuwe website beter. 

Onze communicatiemiddelen stemmen we meer af op de 

samenleving. Bij onze dienstverlening spelen we beter in 

op de behoeften en het gedrag van onze inwoners. Daarom 

verbeteren we de digitale dienstverlening. 

We breiden het instrument ‘webcare’ uit. Met webcare kunnen 

verschillende platforms en social media worden gevolgd. Dit 

geeft de gemeente betere mogelijkheden om te reageren en 

te anticiperen. We sluiten aan bij de landelijke ontwikkelin-

gen op het gebied van digitalisering. Ook verbeteren we de 

klachtenprocedure onder het mom ’iedere klacht is een kans 

op een tevreden inwoner’. We verbeteren de manier waarop 

meldingen over de buitenruimte teruggekoppeld worden aan 

inwoners.

We organiseren een open dag voor onze inwoners om  

kennis te maken met onze organisatie. Ook verwelkomen  

we jaarlijks onze nieuwe inwoners en laten hen kennis maken 

met Barendrecht.
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Totaaloverzicht financiële gevolgen 
collegeprogramma

In het collegeprogramma hebben we maximaal rekening  

gehouden met de beperkte mogelijkheden in 2019. Toch  

ontkomen we er niet aan om in 2019 kosten te maken  

voor de realisatie van onze ambities. Dit betekent dat  

we hiervoor eenmalig het benodigde bedrag onttrekken  

uit de algemene reserve. In drie termijnen (2020, 2021, 2022) 

zal het onttrokken bedrag weer aan de Algemene Reserve  

worden toegevoegd.

Het vervolg

We gaan de komende periode hard aan de slag voor een 

toekomstbestendig Barendrecht. We willen graag resultaten 

laten zien en we leggen hierover verantwoording af. Jaarlijks 

rapporteren we over de voortgang in de P&C-cyclus.

 

De financiële gevolgen voor 2019 worden door middel van  

een begrotingswijziging verwerkt. De financieel vertaalde 

activiteiten uit het collegeprogramma vanaf 2020 dienen  

als input (wensen) voor het opstellen van de Voorjaarsnota 

2020 waarbij wij een integraal beeld presenteren van het 

meerjarenperspectief.

 

Na 2 jaar voeren we een tussentijdse evaluatie van het  

collegeprogramma uit.

Thema 6: Financiën en organisatie   

Totaaloverzicht financiële gevolgen collegeprogramma

 2019 2020 2021 2022

Saldo primitieve begroting 2019 -33.600 -310.900 -1.236.100 -1.350.400

overschot overschot overschot overschot

Septembercirculaire 2018        118.000           -6.000        106.000          46.000 

Amendement begroting 2019 Agenda Jeugd /  
Motie Jongerenraad          -90.000         -90.000         -90.000 

Amendement begroting 2019 KijkopWelzijn -185.400 -185.400 -185.400

Amendement begroting 2019 Visie Koedoodzone 30.000

Onttrekking reserve grondbedrijf -30.000

1e begrotingswijziging 2019 118.000 -281.400 -169.400 -229.400

Saldo na 1e begrotingswijziging 2019 84.400 - 592.300 - 1.405.500 - 1.579.800

 tekort overschot overschot overschot 

Collegeprogramma

Totaal thema Veilige, aantrekkelijke woonomgeving 65.000 475.500 401.800 464.300

Totaal thema Zorgen voor elkaar 40.000 40.000 40.000 40.000

Totaal thema Verduurzamen 170.000 185.000 215.000 100.000

Totaal thema Leren, werken en ondernemen 50.000 50.000 50.000 50.000

Totaal thema Ontspannen 0 30.000 150.000 25.000

Totaal thema Financiën en organisatie 20.000 105.000 80.000 80.000

     
Totaal collegeprogramma 345.000 885.500 936.800 759.300

     
Saldo na collegeprogramma 429.400 293.200 - 468.700 - 820.500 

 tekort  tekort overschot overschot

Inzet IBP - - 499.000 - 899.000 - 1.396.000 

Saldo na inzet IBP 429.400 - 205.800 - 1.367.700 - 2.216.500

 tekort overschot overschot overschot

Dekkingsvoorstellen:

Onttrekking Algemene Reserve -430.000 

Storting naar Algemene Reserve 144.000 144.000 144.000 

Saldo na dekkingsvoorstellen -600 -61.800 -1.223.700 -2.072.500

 overschot overschot overschot overschot
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Dit collegeprogramma is geschreven 

door het college van B&W van de 
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aan waardevolle input van inwoners, 
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en partners.
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